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To był ich dzień

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

W NIEMCZECH
• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)

• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl

tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81

www.work-care.pl

reklama	 R0372/17

Pod	 apelem	 podpisali	 się	 liderzy	 Dol-
nośląskich	 Pracodawców	 –	 regionalne-
go	 związku	 pracodawców	 Konfederacji	
Lewiatan,	 Loży	 Dolnośląskiej	 BCC	 oraz	
Dolnośląskiej	 Izby	 Rzemieślniczej.	 Praco-
dawcy	 postulują,	 aby	 Marszałek	 Cezary	
Przybylski	wprowadził	zmiany	w	działaniu	
10.4	 Regionalnego	 Programu	 Operacyj-
nego,	które	umożliwią	finansowanie	m.in.	
tworzenia	 z	 udziałem	 przedsiębiorców	
systemu	 egzaminów	 potwierdzających	
kwalifikacje,	 czy	 też	 	 klas	 patronackich,	
a	 także	 pozwolą	 na	 efektywne	 diagno-
zowanie	 i	 prognozowanie	 z	 udziałem	
przedsiębiorców	 potrzeb	 kwalifikacyjno-
-zawodowych	 na	 rynku	 pracy.	 W	 ocenie	
organizacji	pracodawców,	obecna	formuła	
tego	 działania	 uniemożliwia	 ubieganie	 się	
o	środki	na	realizację	projektów	edukacyj-
nych	przez	samych	pracodawców,	które	-	
według	przedstawicieli	biznesu	-	są	bardzo	
ważne	 w	 kontekście	 zmian	 na	 dolnoślą-
skim	rynku	pracy.	W	marcu	br.		stopa	bez-
robocia	 	 na	 Dolnym	 Śląsku	 wyniosła	 7,2	
proc.	 -	 to	o	punkt	procentowy	mniej	 niż	
w	 kraju	 i	 o	 ponad	 półtora	 procent	 mniej	
niż	w	ubiegłym	roku.	Natomiast	we	Wroc-
ławiu	 wartość	 ta	 sięga	 jedynie	 2,8	 proc.,	
co	 jest	 jednym	 z	 najniższych	 współczyn-
ników	 bezrobocia	 w	 Polsce.	 Pracodawcy	
mają	coraz	większe	problemy	ze	znalezie-
niem	 wykwalifikowanych	 pracowników.	
-	 Pracodawcy	 na	 Dolnym	 Śląsku	 	 wciąż	
sygnalizują	 kłopoty	 z	 zatrudnieniem.	 Na	
rynku	 pracy	 brakuje	 wykwalifikowanych	

specjalistów	m.in.	 inżynierów,	 techników,	
pracowników	działu	 IT	 i	pracowników	fi-
zycznych	 w	 konkretnych	 zawodach	 typu	
kierowca,	ślusarz,	stolarz,	spawacz,	mon-
ter,	 mechanik.	 Szansą	 na	 poprawę	 sytua-
cji	 może	 być	 uruchamianie	 nowych	 lub	
dostosowywanie	 obecnych	 kierunków	
kształcenia	i	szkoleń	odpowiadających	za-
potrzebowaniu	na	regionalnym	rynku	pra-
cy		-	tłumaczy	Artur	Mazurkiewicz,	prezes	
zarządu	Dolnośląskich	Pracodawców	–	re-
gionalnego	związku	pracodawców	Konfe-
deracji	Lewiatan.	-	Z	punktu	widzenia	firm	
członkowskich	naszych	organizacji	 jest	 to	
atrakcyjne	 i	 przede	 wszystkim	 skuteczne	
rozwiązanie	problemu	deficytu	pracowni-
ków	w	regionie.	W	dłuższej	perspektywie	
czasowej	 pozytywne	 zmiany	 w	 systemie	
edukacji	 zaprocentują	 poprawą	 sytuacji	
gospodarczej	 województwa	 dolnośląskie-
go	–	dodaje.	

W	konkursach	w	ramach	10.4	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Wojewódz-
twa	Dolnośląskiego	–	Dostosowanie	syste-
mów	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego	
do	potrzeb	rynku	pracy,	mogą	ubiegać	się	
głównie	 podmioty	 z	 sektora	 publicznego	
(m.in.	 jednostki	 samorządu	 terytorialne-
go,	ich	związki	i	stowarzyszenia,	jednostki	
organizacyjne	 jednostek	 samorządu	 te-
rytorialnego,	 czy	 też	 organy	 prowadzące	
publiczne	 i	 niepubliczne	 szkoły	 i	 placów-
ki	 prowadzące	 kształcenie	 zawodowe).	
Pracodawcy	 prywatni	 zostali	 wykluczeni	
z	możliwości	ubiegania	się	o	środki	unijne	

w	ramach	10.4	RPO	WD,	mimo	że	tak	na-
prawdę	 wiele	 działań	 (typów	 projektów)	
obejmuje	 właśnie	 pracodawców,	 czy	 też	
jest	bezpośrednio	do	nich	kierowane.	Dla	
przedstawicieli	 dolnośląskiego	 biznesu,	
preferowanie	sektora	publicznego	w	kon-
kursach	 jest	niezrozumiałe	 i	prowadzi	do	
niewykorzystywania	środków	unijnych.	

Liderzy	 dolnośląskich	 organizacji	 bi-
znesu	 zwracają	 również	 uwagę,	 na	 niski	
poziom	zainteresowania	ze	strony	obec-
nie	uprawnionych	podmiotów	w	ramach	
konkursów	 z	 działania	 10.4.	 RPO	 WD.	
W	 odpowiedzi	 na	 ogłoszone	 przez	 wła-
dze	 województwa	 4	 konkursy,	 których	
nabór	 zakończył	 się	 pod	 koniec	 marca	
br.	 wpłynęło	 łącznie	 29	 wniosków.	 	 To	
bardzo	mało.	W	ramach	żadnego	z	kon-
kursów	 RPO,	 	 wartość	 złożonych	 wnio-
sków	 nie	 przekroczyła	 założonej	 na	 nie	
alokacji.	 	 –	Gdyby	Marszałek	zmienił	 za-
sady	 i	uprościł	nabory,	wówczas	poziom	
zainteresowania	 tymi	 konkursami	 byłby	
znacznie	wyższy.	W	efekcie,	środki	unijne	
na	dostosowanie	kształcenia	zawodowe-
go	do	potrzeb	regionalnego	rynku	pracy	
byłyby	 lepiej	 wykorzystane	 –	 przekonu-
je	 Marcin	 Kowalski,	 wiceprezes	 zarządu	
Dolnośląskich	Pracodawców.	Łączny	bu-
dżet	 UE	 na	 realizację	 zadań	 w	 ramach	
Działania	10.4.	-	Dostosowanie	systemów	
kształcenia	 i	 szkolenia	 zawodowego	 do	
potrzeb	 rynku	 pracy	 na	 lata	 2014-2020	
wynosi	blisko	60	mln	złotych.

(red)

Domagają się zmian
Trzy największe regionalne związki pracodawców zwróciły się z apelem do Marszałka 
Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego o wprowadzenie ułatwień w dostępie 
do kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Organizacje biznesu zwracają uwagę, że prywatni pracodawcy zostali wykluczeni 
z możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach działania 10.4 RPO.

- Pracodawcy na Dolnym Śląsku  wciąż sygnalizują kłopoty z zatrudnieniem - tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu 
Dolnośląskich Pracodawców

wydarzenia str. 6
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Dzisiaj 12 maja obchodzimy 

Europejski Dzień Walki z Czer-

niakiem, nazywanym cichym 

zabójcą. O tym czym jest czer-

niak i jakie są jego objawy roz-

mawiamy z dr n. med. Pawłem 

Pyką, ordynatorem oddziału 

chirurgii onkologicznej w szpi-

talu im. dra A. Sokołowskiego 

w Wałbrzychu.

Co to jest czerniak?

Czerniak	 jest	 nowotworem	 skó-

ry.	 To	 jeden	 z	 najbardziej	 złośli-

wych	nowotworów,	które	znamy.	

Ma	bardzo	wysoką	tendencję	do	

dawania	przerzutów,	rozsiewów.	

Poza	 tym	 jest	 w	 czołówce	 tych,	

które	 potrafią	 wrócić	 po	 wielu	

latach.	

Jakie czynniki mogą 

powodować czerniaka?

Czynniki,	 które	 powodują	 czer-

niaka	 skóry	 są	 zdecydowanie	

znane.	 Jest	 to	 głównie	 promie-

niowanie	 UV.	 Zarówno	 to	 natu-

ralne	 UVA	 i	 UVB	 oraz	 sztuczne	

w	solarium.	Druga	rzecz	to	jasny	

kolor	skóry.	Niestety	im	ktoś	ma	

bledszą	skórę,		tym	bardziej	nara-

żony	jest	na	powstanie	czerniaka.	

To	tego	jeszcze	dochodzą	obcią-

żenia	 genetyczne	 oraz	 czynniki	

powodujące	drażnienie	 znamion,	

częste	drapanie	czy	pocieranie.		

Jak wygląda czerniak? 

Jest	 to	 najczęściej	 jakaś	 zmiana	

na	 naszej	 skórze.	 Znamię	 o	 nie-

równych	 kształtach,	 brzegach,	

nierównym	 kolorycie.	 Dotyczy	

to	 nie	 tylko	 ciemnych	 znamion.	

Czerniak	to	także	zmiany	bezbar-

wnikowe,	blade,	różowe.	

Cichy zabójca
Co powinno wzbudzić nasz 

niepokój? 

Każde	 znamię,	 które	 zachowu-

je	 się	 nietypowo.	 Każde,	 które	

rośnie,	 swędzi,	 krwawi.	 Każde,	

które		się	zmienia	i	zmienia	swoje	

zabarwienie.	 Ponadto	 wszystkie	

znamiona,	 które	 pojawiają	 się	

nagle,	 szczególnie	 po	 wakacjach	

w	ciepłych	krajach.	Jeżeli	zauważ-

my	coś	takiego	u	siebie	należy	od-

wiedzić	 dermatologa.	 Ten	 przez	

specjalne	 urządzenie	 jest	 w	 sta-

nie	 dokładnie	 obejrzeć	 zmianę	

i	stwierdzić	czy	jest	to	nowotwór	

złośliwy.	

Jak wygląda leczenie?

Jedyne	 leczenie	 czerniaka	 to	 za-

bieg	 chirurgiczny.	 Zawsze	 takie	

leczenie	 czy	 diagnostykę	 należy	

rozpocząć	od	wycięcia	całej	zmia-

ny.	 Następnie	 jej	 zbadania.	 Jeżeli	

okaże	się,	że	jest		to	czerniak,	na-

leży	 wówczas	 zrobić	 uzupełnia-

jący	 zabieg	 sprawdzenia	 węzłów	

chłonnych.	 Czerniak	 niestety	 nie	

reaguje	 na	 naświetlania.	 Nato-

miast	chemioterapia	 jest	głównie	

zarezerwowana	 dla	 pacjentów	

z	 tzw.	 rozsianym	 czerniakiem.	

Mówi	się,	że	czerniak	we	wczes-

nym	 stadium	 zaawansowania,	

w	 zależności	 od	 typu	 oraz	 pre-

dyspozycji	 człowieka	 jest	 wyle-

czalny	od	60	do	90	procent.	

Jak się chronić?

Przede	 wszystkim	 uważajmy	

ze	 słońcem.	 Nie	 musimy	 przed	

nim	uciekać,	 ale	 stosujmy	kremy	

z	filtrem	UV	i	nośmy	przewiewną	

odzież	z	długimi	rękawami.	

Dziękuję za rozmowę

Magda Przepiórka

HASŁO TYGODNIA: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, 
ponieważ wiedza jest ograniczona. Albert Einstein

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
13.05 I 16:00 - 17:00 I Premiera spektaklu Adriana 
Smolenia „Nie płakałem kiedy umarł papież” WOK 
na Piaskowej Górze

TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU 
12.05 I 19.00 I Spektakl „Gdyby Pina nie paliła, to by żyła” 
reż. Cezary Tomaszewski PREMIERA

TEATR LALKI I AKTORA 
14.05 I 18:00 I Spektakl „Ofelia i Ha” Dzień Teatru 
Publicznego. Akcja „Bilet do teatru za 500 groszy”.

JEDLINA ZDRÓJ 
14.05 – 10:00 I 4. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój. 
Miasteczko biegowe, ul. Kłodzka 

GŁUSZYCA
12.05 I V Zlot Szlakiem Martyrologii Osówka 2017. 
14.05 I 11:00 I IV Wyścig MTB Podziemia Osówki. 
Start i meta ul Parkowa 9

WALIM
13.05 I 14:00 I Plenerowe Warsztaty Piwowarskie.
 Rzeczka – Agroturystyka „Pod Przełęczą”

ŚWIDNICA
14.05 I 16:00 i 19:00 I Kabaret Paranienormalni
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43

SZCZAWNO-ZDRÓJ
od 12.05.2017 godz. 18:30 do 14.05.2017
Bitwa pod Strugą - Biwak historyczny
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Szczawno-Zdrój, 
ul. Sienkiewicza 1 

• 12 maja 2017 – Dzień Zimnych ogrodników (Pankracego), Pielęgniarek, 
Walki z Czerniakiem Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń 
Immunologicznych

 Imieniny - Dominika, Pankracego
• 13 maja 2017 –Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Sprawiedliwego Handlu
 Imieniny -Roberta, Serwacego, Marii
• 14 maja 2017 – Dzień Farmaceuty
 Imieniny - Bonifacego, Dobiesława, Macieja
• 15 maja 2017 –Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, 

Międzynarodowy Dzień Rodzin, Pończoch Nylonowych, 
Świadomości o Stwardnieniu Rozsianym

 Imieniny - Zo�i, Jana, Izydora
• 16 maja 2017 Dzień Straży Granicznej
 Imieniny - Andrzeja, Wieńczysława, Szymona
• 17 maja 2017 Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, 

Telekomunikacji, Społeczeństwa Informacyjnego,  Przeciw Homofobii, 
Nadciśnienia Tętniczego

 Imieniny - Weroniki, Sławomira
• 18 maja 2017 –Dzień Mostowca, Muzeów, Pieczenia
 Imieniny - Feliksa, Aleksandry, Eryka

reklama	 R0373/17

Do końca maja trwają  bezpłat-
ne szczepienia przeciw wiruso-
wi HPV. Szczepieniem objęte 
są dziewczynki w wieku 12 lat 
(rocznik 2005), zamieszkałe i na 
stałe zameldowane na terenie 
Wałbrzycha. 

Wałbrzych	 aktywnie	 wspiera	
profilaktykę	 nowotworową	 w	 Pol-
sce.	 W	 ramach	 „Programu	 profilak-
tyki	 zakażeń	 wirusem	 brodawczaka	
ludzkiego	 HPV	 na	 lata	 2014-2018”,		
Prezydent	 Wałbrzycha	 zdecydował	
o	 sfinansowaniu	 szczepień	 przeciw	
wirusowi	 HPV,	 odpowiedzialnego	
za	powstanie	raka	szyjki	macicy.	Pro-
gram	realizowany	jest	od	2014	roku	
do	 2018.	 W	 bieżącym	 roku	 szcze-
pieniem	objęte	zostaną	dziewczynki	
urodzone	 w	 2005roku	 na	 stałe	 za-
meldowane	 na	 terenie	 Wałbrzycha.	
-	 Przyjęliśmy	 program	 zdrowotny,	
który	 przez	 lata	 jest	 realizowany.	
W	 tym	 roku	 na	 dziewczynki,	 które	
kwalifikują	 się	 do	 szczepienia	 cze-
kają	lekarze	w	przychodni	przy	ulicy	
Wysockiego	w	Wałbrzychu.		Udzielą	
wszelkich	 niezbędnych	 informacji.	
Opowiedzą	 na	 czym	 polega	 szcze-
pienie	–	mówi	Ryszard	Nowak,	wał-
brzyski	 radny.	 Od	 kwietnia	 w	 wał-
brzyskich	 Szkołach	 Podstawowych,	
odbywały	 się	 lekcje	 edukacyjne	
w	 ramach	 „Programu	 profilakty-
ki	 zakażeń	 wirusem	 brodawczaka	
ludzkiego	 HPV”,	 które	 przepro-
wadził	 wykwalifikowany	 personel	
medyczny.	 W	 tym	 samym	 czasie	
lekarze	spotkali	się	z	rodzicami,	któ-
rzy	zostali	poinformowani	o	zaletach	
szczepień	przeciwko	HPV	oraz	spra-
wach	 organizacyjnych,	 dotyczących	
przebiegu	szczepień.	-	Ja	jestem	zde-
cydowana,	 żeby	 zaszczepić	 swoją	
córkę.	Zostałam	przekona,	że	jest	to	
bezpieczne,	 a	 przede	 wszystkim	 ma	

Szczepienia przeciw HPV

chronić	dziecko	–	mówi	mieszkanka	
dzielnicy	Biały	Kamień.	Realizatorem	
programu	 jest	 Niepubliczny	 Zakład	
Opieki	 Zdrowotnej	 ,,Śródmieście-	
Biały	 Kamień”	 przy	 ulicy	 Wysockie-
go	24-24a.	Szczepienia	odbywają	się	
w	 poniedziałki	 i	 piątki	 od	 godziny	
11.00	–	17.00	oraz	we	wtorki,	środy	
i	czwartki	od	godziny	11.00	do	13.00.	
Koszt	 podania	 cyklu	 trzech	 dawek	
szczepionki,	 poprzedzonych	 kwalifi-
kacyjnymi	 badaniami	 lekarskim,	 jest	
w	 całości	 sfinansowany	 z	 środków	
budżetowych	 Miasta	 Wałbrzycha.	

Warunkiem	 skorzystania	 z	 darmo-
wego	szczepienia	jest	pisemna	zgoda	
rodziców.	W	tym	celu	należy	wypeł-
nić	 „Formularz	 zgody	 na	 szczepie-
nie”.	Wirus	HPV	odpowiada	za	różne	
przednowotworowe	 i	 nowotworo-
we	zmiany	na	błonach	śluzowych	na-
rządów	płciowych	i	innych	okolicach	
ciała.	W	Polsce	zapada	na	ten	typ	no-
wotworu	około	3	500	kobiet	rocznie,	
z	czego	umiera,	co	roku	około	2	000	
kobiet	 i	 jest	 to	 jeden	 z	 najwyższych	
wskaźników	umieralności	w	Europie.

(red)

- W tym roku na dziewczynki, które kwalifikują się do szczepienia czekają lekarze w przychodni przy ulicy 
Wysockiego w Wałbrzychu – mówi Ryszard Nowak, wałbrzyski radny.
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Harmonogram Biwaku Historycznego 
„Bitwa pod Strugą”

12 maja (piątek)
12: 00 Uroczystości pod Pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej 
z udziałem pododdziału Wojska Polskiego, lokalnych władz oraz 
instytucji (apel, koncert orkiestry reprezentacji wojsk lądowych 
z Wrocławia, złożenie kwiatów pod pomnikiem). Organizatorem 
uroczystości jest Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju
20: 30 Projekcja Filmu „Popioły” w reżyserii Andrzeja Wajdy, miejsce 
- Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju

13 maja (sobota)
11: 30-12: 30 rekonstrukcja Bitwy pod Strugą, miejsce
 – pola pod Pomnikiem Ułanów
14: 30 - 20: 00 Zwiedzanie obozu rekonstruktorów, miejsce – teren 
Pałacu Struga
14 maja (niedziela)
10: 00 Msza Święta, miejsce – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju
11: 00 Przemarsz Rekonstruktorów ulicami Szczawna Zdroju
11: 30 Uroczyste zakończenie przemarszu w Centrum Szczawna 
Zdroju

reklama	 R0374/17

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

reklama	 R0376/17

Rozmowa ze Stanisławem Jano-
rem, Członkiem Zarządu Powia-
tu Wałbrzyskiego.

Red: Panie Stanisławie, obwod-
nica Czarnego Boru jest wybu-
dowana, jednakże w praktyce 
zamknięta dla ruchu. Jak Pan to 
skomentuje ?
Stanisław Janor:	 Panie	 redaktorze,	
do	mnie	też	docierają	takie	informacje,	
przekazują	 mi	 je	 mieszkańcy.	 Zarząd	
Powiatu	 wystosował	 komunikat	 do	
mieszkańców	gminy	 z	obszerną	 infor-
macją	 na	 ten	 temat.	 Jest	 mi	 przykro	
gdy	 słyszę	 takie	plotki,	 bo	 jako	 radny	
i	mieszkaniec	gorąco	popierałem	tą	in-
westycję,	a	Powiat	Wałbrzyski	partycy-
pował	w	kosztach	budowy	we	wszyst-
kich	 jej	 etapach	 –	 w	 sumie	 to	 ponad	
3	miliony	złotych.	Odcinek	obwodnicy	
przebiegający	 po	 drogach	 powiato-
wych	od	kopalni	melafiru	w	Grzędach	

w	 kierunku	 Starego	 lesieńca	 jest	 ot-
warty	dla	ruchu.	Dalsza	część	obwod-
nicy	w	kierunku	bocznicy	kolejowej	to	
droga	gminna,	i	to	ona	jest	zamknięta	
dla	ruchu,	gdyż	gmina	nie	uzyskała	po-
zwolenia	na	użytkowanie.	Z	całą	mocą	
pragnę	 podkreślić,	 Powiat	 Wałbrzyski	
nie	 blokuje	 w	 żaden	 sposób	 oddania	
do	 użytku	 tej	 części	 obwodnicy	 czar-
noborskiej.	To	sprawa	wyłącznie	gminy	
i	wójta	Góreckiego.

Red: Obwodnica to nie koniec 
inwestycji powiatowych w infra-
strukturę drogową?
SJ:	 Oczywiście	 że	 nie.	 W	 tym	 roku	
wyremontowaliśmy	 drogę	 powiato-
wą	 na	 odcinku	 Witków	 –	 Jaczków,	
w	 najbliższym	 czasie	 rozpocznie	 się	
remont	 nawierzchni	 ul.	 Parkowej	 od	
skrzyżowania	 z	 drogą	 wojewódzką	 aż	
do	wiaduktu	 kolejowego	w	Witkowie.	
Te	 inwestycje	 drogowe	 wydatnie	 po-

prawiają	 komfort	 życia,	 a	 zwłaszcza	
bezpieczeństwo	użytkowników.		

Red: Jakie jeszcze działania na 
rzecz mieszkańców gminy Czar-
ny Bór prowadzi Powiat Wał-
brzyski?
SJ:	 Działamy	 i	 współpracujemy	 na	
wielu	 płaszczyznach.	 Ostatnio	 włą-
czyliśmy	się	w	organizację	II	Górskiego	
Półmaratonu	z	Flagą	na	Trójgarbie,	bę-
dziemy	także	współorganizować	festyn	
w	Grzędach	i	imprezę	sportową	w	Wit-
kowie.	Zależy	nam	na	wspieraniu	od-
dolnych	 inicjatyw	 podejmowanych	
przez	mieszkańców,	bo	aktywizują	i	in-
tegrują	one	naszą	lokalną	społeczność.

Red:	W jaki sposób sprawuje Pan 
mandat radnego?
SJ:	Przede	wszystkim	zawsze	słucham	
głosu	 mieszkańców,	 których	 repre-
zentuję.	 Zwracają	 się	 oni	 do	 mnie	

Inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego w gminie Czarny Bór

z	różnymi	problemami	i	pytaniami,	a	ja	
staram	się	im	pomóc	jak	tylko	potrafię.	
Ostatnio	mieszkańcy	Witkowa	zgłosili	
mi	problem	z	zalewaniem	od	dłuższe-
go	 czasu	 ich	 posesji	 spowodowanym	
niedrożnym	 rowem	 melioracyjnym	
w	okolicy	kościoła	w		Witkowie.	Pod-

jąłem	działania	 i	obecnie	prowadzone	
są	 prace	 udrażniające.	 Uważam	 że	
trzeba	często	spotykać	się	i	rozmawiać	
z	 mieszkańcami,	 bo	 wtedy	 wiem	 co	
jest	dla	nich	priorytetem	i	mogę	podej-
mować	stosowne	działania.
Red: Dziękuję	za	rozmowę

reklama	 R0375/17

Podane ceny są cenami brutto. 
Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ważna jest do wyczerpania zapasów.

Hurtownia Elektryczna A-T
ul. Mała 3, 58-300 Wałbrzych
tel.: 513 477 890, 74 842 55 11

NOWE GODZINY OTWARCIA 7-16

Kule 
ogrodowe 
20cm, 30cm, 

40cm, 50cm 
od 79 zł

Przedłużacz ogrodowy 
10m 15,29 zł
20m 24,99 zł

Żarówka 
LED E27 7w 
4,99 zł

W dniach 12 - 14 maja odbędą 
się obchody 210 rocznicy Bitwy 
pod Strugą. W parku przy Pałacu 
Struga rozbije obóz ponad 120 
rekonstruktorów z Polski, Czech 
i Niemiec.

Impreza	odbędzie	się	w	210	rocz-
nicę	 Bitwy	 pod	 Strugą.	 W	 związku	
z	uroczystością	organizatorzy	zaplano-
wali	mnóstwo	atrakcji	między	innymi:	
Projekcję	Filmu	„Popioły”	w	reżyserii	
Andrzeja	 Wajdy,	 zwiedzanie	 obo-
zu	 rekonstruktorów	 czy	 przemarsz	
Rekonstruktorów	 ulicami	 Szczawna	
Zdroju.	 Inscenizacja	 Bitwy	 odbędzie	
się	13.05.2017	o	 g.	 11:30	 -	 12:30	na	
polach	przed	pomnikiem	Ułanów	Legii	
Polsko-Włoskiej	 (wzgórze	 pomiędzy	
Strugą	a	Szczawnem	Zdrojem).	W	so-
botę	 w	 godzinach	 14:30	 -	 20:00	 bę-
dzie	można	zwiedzać	obóz	wojskowy	
w	parku	przy	Pałacu	Struga	 i	z	bliska	
oglądać	 XIX	 wieczne	 obozowisko,	
mundury	 i	 broń.	 Przypominamy:	 Bi-
twa	Strużańska,	zaczęła	się	o	godzinie	
11.00	–	15	maja	1807.	W	bitwie	brali	
udział:	Po	stronie	pruskiej	1	400	ludzi	
pod	 dowództwem	 majora	 von	 Los-
thin,	8	kompanii	piechoty	(	ok.	1	100	
-	1	200	bagnetów),		Szwadron	VI	Re-
gimentu	Huzarów	 (80	 szabli),	 Szwa-
dron	III	Regimentu	Dragonów	dowo-
dzony	 przez	 von	 Irvinga	 (80	 szabli),	
Szwadron	 Bośniaków	 dowodzony	
przez	von	Prittwitza	(80	 lanc),	Sześć	
dział	wraz	o	obsługą.	Po	stronie	fran-
cuskiej	 240	 ludzi	 pod	 dowództwem	
generała	Lefebvre-Desnouettes	i	ma-
jora	 Świderskiego.	 	 I	 Szwadron	Uła-
nów	Legii	Nadwiślańskiej	(80	lanc),	II	
Szwadron	 Ułanów	 Legii	 Nadwiślań-
skiej	 (80	 lanc),	 III	 Szwadron	Ułanów	
Legii	Nadwiślańskiej	(80	lanc).	W	wy-
niku	 bitwy	 wojska	 francusko	 -	 pol-
skie,	rozbiły	całkowicie	oddział	wojsk	
pruskich.	 Do	 niewoli	 dostało	 się	 800	
żołnierzy	pruskich	i	30	oficerów.	Licz-
ba	zabitych	prusaków	nie	jest	znana	-	
niestety	mogło	to	być	kilkaset	zabitych	
i	 rannych	 osób.	 Zdobyto	 też	 cztery	
działa	i	cztery	wozy	z	amunicją.	Straty	
po	stronie	francuskiej	nie	są	znane.	Po-
laków	zginęło	kilkunastu,	kilku	zostało	
ciężko	rannych.

(red)

Bitwa pod Strugą

W parku przy Pałacu Struga rozbije obóz ponad 120 rekonstruktorów 
z Polski, Czech i Niemiec.
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Druga pizza o 5 zł taniej (średnia przy zamówieniu dużej)

Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 20% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

lokal czynny: 
pon.- czw. 11-20, pt.-sob. 11-22

ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI

ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

- GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł 
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,  
Glinik, Gaj - 7 zł

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: 

pon.-czw. 1200-2000, 
pt.-sob. 1200-2200

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

reklama	 R0378/17

Producent kołder i poduszek poszukuje 

pracowników na stanowisko

• SZWACZ 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

tel. 74 845 64 46     www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com

reklama	 R0379/17

Wałbrzych w Unii
W	wyjątkowy	sposób	Wałbrzych	
zaakcentował	swoją	obecność	
w	Europie.	We	wtorek,	9	maja,	
czyli	Dzień	Europy	był	dla	miesz-
kańców	okazją	do	barwnego	
zamanifestowania	poparcia	dla	
idei	integracji,	współpracy	i	bliż-
szego	poznania	innych	narodów.	
-	Za	zaangażowanie	w	dzisiejsze	
święto	dziękujemy	wałbrzyskim	
szkołom,	instytucjom	kultury,	
biurze	edukacji	i	wychowania	oraz	
ds.	rewitalizacji,	firmom,	z	któ-
rymi	współpracowaliśmy,	a	także	
wszystkim	mieszkańcom,	którzy	
nam	towarzyszyli	w	rynku	i	na	pl.	
Magistrackim	–	mówili	organiza-
torzy	od	wałbrzyszan,	zebranych	
w	centrum	miasta.	

(red)

Uroczyście 
w Walimiu
Na	terenie	Kwatery	Ofiar	Ter-
roru	Hitlerowskiego	w	Walimiu	
mieszkańcy	gminy	oraz	zaprosze-
ni	goście,	uroczyście	obchodzili	
72.	rocznicę	zakończenia	II	wojny	
światowej.	Gminne	obchody	
z	udziałem	władz	gminy,	komba-
tantów	Józefa	Gabryjelewskiego	
i	Kazimierza	Wiśniowskiego,	
pocztów	sztandarowych	Ochotni-
czych	Straży	Pożarnych	z	Dzieć-
morowic,	Walimia	oraz	Zagórza	
Śląskiego,	a	także	pocztów	
z	Zespołu	Szkół	im.	Polskich	
Noblistów	w	Walimiu	i	Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	im.	Janusza	
Korczaka	w	Jugowicach,	dyrekto-
rów	szkół	oraz	dyrektorów	i	kie-
rowników	jednostek	samorządu	
terytorialnego	wraz	z	delegacja-
mi,	nauczycieli	i	uczniów	szkół	
z	Jugowic	i	Walimia,	a	także	
mieszkańców	naszej	gminy,	miały	
bardzo	uroczysty	charakter.	Ucz-
niowie	Zespołu	Szkół	im.	Polskich	
Noblistów	w	Walimiu		oddali		
hołd	ofiarom	II	wojny	uroczystym		
Apelem	Poległych,	a	młodzież	
z	Zespołu	Placówek	Resocjaliza-
cyjnych	w	Walimiu	odśpiewaniem	
przepięknych	i	wzruszających	
utworów.	Na	zakończenie	
uroczystości	wszystkie	przybyłe	
delegacje,	złożyły	wiązanki	oko-
licznościowe	przy	tablicy	pamięci,	
oddając	pokłon	ofiarom	faszyzmu.

(red)

Ulubione przeboje
Utwory	z	czołówek	list	przebo-
jów	wykonywane	m.in.	przez	
takie	gwiazdy	muzyki	jak	Phil	
Collins,	Eric	Clapton,	Sting,	Whit-
ney	Houston,	ABBA,	Celine	Dion,	
Edith	Piaf	w	aranżacji	muzyków	
z	zespołu	„Liko	Band”	zabrzmiały	
na	scenie	głuszyckiego	Centrum	
Kultury,	w	niedzielę	7	maja.	
W	magiczny	świat	dźwięków	
przenieśli	zebranych	Krzysztof	
Kurnyta	grający	na	saksofonie	
altowym	i	sopranowym	oraz	
Kazimierz	Skoczek	grający	na	
klarnecie	i	saksofonie	tenoro-
wym.		Muzycy	zapowiadają	już	
jesienny	koncert	muzyki	filmowej	
z	pełnym	składem	zespołu	„Liko	
Band”.	-	O	planowanym	w	Głu-
szycy	kolejnym	koncercie	zespołu	
będziemy	jeszcze	Państwa	infor-
mować.	Dziękujemy	muzykom	za	
stworzenie	niezwykłego	klimatu	
niedzielnego	koncertu	–	mówią	
organizatorzy.	

(red)

We wtorek, 9 maja, minął do-
kładnie rok od podpisania i wmu-
rowania aktu erekcyjnego pod 
budowę nowego komisariatu 
policji I w Wałbrzychu z siedzibą 
w Szczawnie Zdroju. Inwestycja 
kosztować będzie około 21 mln 
złotych. Zakończenie prac plano-
wane jest w 2019 roku.

Nowa	 jednostka	 spełniać	 będzie	
wszystkie	 wymogi	 standaryzacyjne.	
Nowoczesny	 i	 funkcjonalny	 obiekt	
usprawni	 pracę	 policjantów	 oraz	
pracowników	 cywilnych,	 a	 prze-
de	 wszystkim	 zapewni	 właściwe	
i	 godne	 przyjęcie	 odwiedzających	
jednostkę	 interesantów.	 Przypo-
mnijmy:	9	maja	2016	roku	Ordyna-
riusz	Diecezji	Świdnickiej	ks.	biskup	
Ignacy	 Dec,	 zastępca	 Komendanta	
Wojewódzkiego	 Policji	 we	 Wroc-
ławiu	 insp.	Andrzej	 Łuczyszyn,	pre-

zydent	 miasta	 Wałbrzycha	 Roman	
Szełemej,	 starosta	 Jacek	 Cichura,	
ówczesny	Komendant	Miejski	Policji	
w	Wałbrzychu	insp.	Andrzej	Basztu-
ra,	burmistrz	Szczawna	Zdroju	Ma-
rek	Fedoruk,	komendant	Komisaria-
tu	Policji	I	w	Wałbrzychu	insp.	Adam	
Błaszak,	 komendant	 Komisariatu	
Policji	V	w	Wałbrzychu	podinsp.	Ma-
rek	 Mazur	 podpisali	 akt	 erekcyjny	
pod	 budowę	 nowego	 Komisariatu	
Policji	 I	 w	 Wałbrzychu	 z	 siedzibą	
w	 Szczawnie	 Zdroju.	 Po	 jego	 pod-
pisaniu	 dokument	 został	 umiesz-
czony	w	kapsule	 czasu,	 a	 następnie	
wmurowany	 w	 fundamenty	 nowo	
budowanej	 jednostki.	 Wmurowana	
kapsuła	 zawierała,	 poza	 listem	 in-
tencyjnym	 powołującym	 komisariat	
do	życia	pismo	informujące	o	obec-
nym	 stanie	 prawnym	 Rzeczypospo-
litej	 Polskiej,	 osobach	 sprawujących	
najwyższe	 funkcje	 w	 kraju	 oraz	

Budują komisariat

w	 lokalnym	 samorządzie.	 Poza	 tym	
dołączono	m.in.	monety	od	1	grosza	
do	5	zł	oraz	nośnik	USB	zawierający	

zdjęcia	 terenu	 przed	 rozpoczęciem	
budowy.

(red)

Zakończenie prac planowane jest w 2019 roku.
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Zapisy do klasy I i VII 
Szkoły Podstawowej Fundacji

Mamy najwyższy wynik
nauczania w mieście!

Skutecznie uczymy dwóch języków obcych.
Dodatkowe zajęcia: szachy, taniec, pływanie,

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
Profesjonalna kadra.

reklama	 R0381/17

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

MONITORING
do 5 lat gwarancji 
na instalację!

I Start-net s.c. I Wałbrzych I
I tel. 74 844 60 44 I 
I ul. B.Chrobrego 14 I
I Zapraszamy od 8 do 16:30 
w soboty od 10 do 14 I

reklama	 R0382/17
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Dnia 27. kwietnia 2017 r. odbył 
się I Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej ”Muzyczne Perełki”. 
Jego pomysłodawcą i organiza-
torem była Szkoła Podstawowa 
Fundacji na Starym Zdroju. 

Patronat	 honorowy	 nad	 wyda-
rzeniem	 objęli:	 Katarzyna	 Izabela	
Mrzygłocka	poseł	na	Sejm	RP	a	także	
Teatr	Lalki	 i	Aktora	w	Wałbrzychu.	
To	 właśnie	 w	 Teatrze	 Lalki	 miało	
miejsce	 to	 wydarzenie.	 Dzieci	 wy-
stępowały	 w	 dwóch	 kategoriach:	
soliści	 i	 zespół	 wokalny.	 Wszystkie	
występy	potwierdziły,	że	każdy	wy-
stępujący	 przedszkolak	 to	 perełka,	
która	 już	 w	 przedszkolu	 olśniewa	
swoim	talentem.	

Występy	małych	artystów	uatrak-
cyjniły	 cudowne,	 kolorowe	 stroje	
i	 rekwizyty.	 Cel	 przedsięwzięcia	
czyli	 zaprezentowanie	 umiejętności	
muzycznych	 i	 popularyzacja	 śpie-
wu	 wśród	 przedszkolaków	 został	
osiągnięty	 w	 100	 %.	 Organizatorzy	
twierdzą,	 że	 występ	 na	 scenie	 na	
tym	 etapie	 jest	 dla	 dziecka	 dosko-
nałą	 okazją	 do	 tego,	 aby	 budować	
w	dziecku	wiarę	w	swoje	możliwo-
ści.	 Poziom	 występów	 potwierdził	
duże	 możliwości	 przedszkolaków.	
Specjalne	 podziękowania	 należą	 się	
nauczycielom,	opiekunom,	także	dla	
rodzicom,	którzy	włożyli	dużo	pracy	
w	przygotowania	występów	małych	
wykonawców	 oraz	 ich	 stroje,	 re-
kwizyty	 i	 choreografię.	 	 Wszystkie	
dzieci,	 które	 występowały	 na	 sce-

„Muzyczne Perełki” za nami

nie	otrzymała	pamiątkowe	dyplomy	
oraz	nagrody.

Organizatorzy	i	patroni	honorowi	
zapowiadają,	 że	 będzie	 to	 impreza	
cykliczna.	Kolejny	przegląd	Muzycz-
nych	Perełek	już	za	rok.
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-kucharza
-kucharkę

-pomoc kuchenną
-osobę sprzątającą

-kelnerki
Zapewniamy umowę o pracę, stałe wynagrodzenie,

Miłą atmosferę i  rozwój osobisty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty 

w Pierogowej Chacie lub telefoniczny.

Pierogowa Chata
ul.Wrocławska 82, Wałbrzych 
tel. 74 661 88 97, 606 924 029

RESTAURACJA

przyjmie do pracy:

reklama	 R0384/17

Honorowe nadanie sztandaru 
oraz przekazanie i poświęcenie 
nowego wozu bojowego MAN 
TGM 13290 4X4 BB dla OSP 
Walim towarzyszyło walimskim 
obchodom Dnia Strażaka.

Uroczystości	 rozpoczęły	 się	
o	godzinie	15:00	mszą	święta	w	koś-
ciele	 pod	 wezwaniem	 św.	 Jadwigi	
w	 Walimiu,	 celebrowaną	 przez	 ks.	
Proboszcza	 Janusza	 Krzeszowca.	
Po	 wprowadzeniu	 pocztów	 sztan-
darowych	 Ochotniczych	 Straży	 Po-
żarnych	 z	 Dziećmorowic,	 Walimia	
oraz	 Zagórza	 Śląskiego	 odbyło	 się	
nabożeństwo	 w	 intencji	 wszystkich	
strażaków	 oraz	 ich	 rodzin,	 a	 tak-
że	 poświęcenie	 nowego	 sztandaru	
dla	 OSP	 Walim.	 Po	 mszy	 świętej	

poczty	 sztandarowe	 oraz	 gminne	
pododdziały	 wraz	 z	 zaproszonymi	
gośćmi	 przemaszerowały	 do	 Par-
ku	 Jordanowkiego,	 gdzie	 odbyła	 się	
uroczysta	 akademia.	 Po	 złożeniu	
przez	 dowódcę	 uroczystości	 mel-
dunku	 o	 gotowości	 pododdziałów	
pożarniczych,	 powitano	 przybyłych	
gości,	 a	 także	 odśpiewano	 hymn	
państwowy.	 Następnie	 przystąpio-
no	 do	 ważnej	 części	 obchodów,	
jaką	było	godne	pożegnanie	dotych-
czasowego	 sztandaru	 	 OSP	 Walim.		
Po	 podniosłym	 momencie	 wbijania	
symbolicznych	gwoździ	w	drzewiec	
nowego	sztandaru	przez	wszystkich	
fundatorów,	 nastąpiło	 oficjalne	 jego	
przekazanie	 walimskim	 strażakom.	
Ostatnim	 ważnym	 punktem	 akade-
mii	 było	 poświęcenie	 i	 przekazanie	

nowego	wozu	dla	 jednostki	Ochot-
niczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Walimiu	
,	 wchodząca	 w	 skład	 Krajowego	
Systemu	 Ratowniczo-Gaśniczego.	
Po	 poświęceniu,	 którego	 dokonał	
ks.	 Proboszcz	 Janusz	 Krzeszowiec,	
nastąpiło	 symboliczne	 przecięcie	
wstęgi	 przez	 wszystkich	 fundato-
rów	 nowego	 wozu	 oraz	 uroczyste	
przekazanie	kluczy,	którego	dokonał		
Wójt	Gminy	Walim	Adam	Hausman	
na	 ręce	 Prezesa	 OPS	 Walim	 Rafała	
Tyki.	Zwieńczeniem	Gminnych	Ob-
chodów	 Dnia	 Strażaka	 było	 wpro-
wadzenia	 nowego	 samochodu	 do	
pododdziału	 bojowego,	 poprzez	
załączenie	 sygnałów	 świetlnych	
i	dźwiękowych.

Świętowano	 również	 w	 Bogu-
szowie	 –	 Gorcach.	 Tam	 uroczy-

To był ich dzień 

W Boguszowie – Gorcach uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
strażaków z Jednostki OSP Boguszów do Kościoła Świętej Trójcy. 

Ruiny średniowiecznego zamku 
Piastów stały się własnością gmi-
ny Czarny Bór. Adam Górecki, 
wójt gminy wraz z Dariuszem 
Gajdą Nadleśniczym Nadleśni-
ctwa Kamienna Góra podpisali 
umowę zamiany działek.

Po	 sześciu	 latach	 starań	 Gmina	
Czarny	 Bór	 przejęła	 od	 Nadleśni-
ctwa	 Kamienna	 Góra	 działkę	 przy	
ulicy	Zamkowej	Czarnym	Borze,	na	
której	znajdują	się	zabytkowe	ruiny	
średniowiecznego	 zamku	 Piastów.	
Gmina	 weszła	 w	 posiadanie	 tego	
gruntu	 leśnego,	 będącego	 w	 zaso-
bach	Lasów	Państwowych,	poprzez	
zamianę	na	inną	działkę	w	Grzędach	
Górnych,	 której	 właścicielem	 jest	
gmina.	Procedura	zamiany	gruntów	
wymagała	 wielu	 uzgodnień,	 w	 tym	
Decyzji	Wojewódzkiego	Konserwa-
tora	Zabytków,	ze	względu	na	znaj-
dującą	 się	 tam	 lokalizację	 zabytko-
wych	ruin.	Wieża	zamkowa,	której	
odwzorowanie	 znajduje	 się	 w	 her-
bie	 gminy	 Czarny	 Bór,	 jest	 śladem	
historii	i	ma	niezwykłe	znaczenie	dla	
gminy	i	jej	mieszkańców.		Przejęcie	
praw	własności	do	obiektu	umożliwi	
włodarzom	 gminy	 podejmowanie	
działań	 związanych	 z	 rewitalizacją	
zabytku,	 w	 tym	 prowadzenie	 prac	
restauratorsko-konserwatorskich,	
wydatkowanie	 środków	 z	 budżetu	
gminy	na	ten	cel,	opracowanie	ma-
teriałów	 promocyjnych,	 a	 w	 przy-
szłości	 udostępnienie	 dla	 zwiedza-
jących.

(red)

Zabytkowe 
ruiny

stość	rozpoczęła	się	przemarszem	
strażaków	 z	 Jednostki	 OSP	 Bogu-
szów	 do	 Kościoła	 Świętej	 Trójcy	
w	Boguszowie,	gdzie	o	godz.	12.15	
rozpoczęła	 się	 Msza	 Święta	 w	 in-
tencji	 Strażaków	 oraz	 ich	 Rodzin,	
którą	 poprowadził	 Proboszcz	 Pa-
rafii	 ks.	 kanonik	 RM	 Andrzej	 Ba-
jak.	Po	Mszy	Świętej	 	poświęcono	

figurę	 św.	 Floriana,	 która	 stanęła	
w	przedsionku	kościoła.	Mimo	nie-
korzystnej	 aury,	 ulicami	 Boguszo-
wa-Gorc,	 w	 uroczystej	 paradzie,	
przejechały	samochody	pożarnicze	
OSP	 Boguszów	 i	 OSP	 Gorce	 na	
czele	z	nowym	quadem	strażaków	
z	Boguszowa.

(red)

Po mszy świętej poczty sztandarowe oraz gminne pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały 
do Parku Jordanowkiego
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OFERUJEMY:
• kawy klasyczne
• kawy smakowe

• szeroki wybór herbat 
• akcesoria do profesjonalnego 

parzenia kawy i herbaty
• pamiątki

• wysokiej jakości porcelanę

KAWY I HERBATY ŚWIATA 

Pociąg do Darjeeling 
ul. Kościuszki 12, Szczawno-Zdrój

Oferujemy również fachową obsługę !
Zapraszamy Serdecznie 

Ile kaw i herbat posiadają pań-
stwo w swoim asortymencie? 
Z jakich krajów pochodzą? 

Wybór	 herbat	 i	 kaw	 jest	 bardzo	
duży	każdy	może	coś	wybrać	dla	
siebie	 są	 herbaty	 zielone,	 białe,	
żółta,	 oolong,	 czerwona,	 owo-
cowe,	bezteinowa,	czarna,	yerba	
mate,	 funkcjonalne	 zioła,	 kawa	
arabika	 z	 afryki,	 ameryki	 połu-
dniowej	 środkowej,	 kawy	 sma-
kowe.

Jakie najczęściej się sprzedają? 
Czy ich sprzedaż jest uzależniona 
jest od pory roku?

Duży	 wpływ	 na	 sprzedaż	 szcze-
gólnie	 herbaty	 ma	 pora	 roku	
w	 okresie	 wiosenno	 letnim	 wię-
cej	sprzedaje	się	herbaty	zielonej,	
białej	 i	 owocowej,	 jesienią	 i	 zimą	
herbaty	 czarne,	 czerwone	 tzw.	

energetyczne	 z	 dodatkami	 ko-
rzennymi,	rozgrzewające.	

Kawa czy herbata?
„Kawa	czy	herbata”	 takie	pytanie	
pada	 przy	 różnych	 spotkaniach	
towarzyskich,	rodzinnych	czy	po-
gaduchach	 z	 przyjaciółmi	 i	 każdy	
wybiera	 to	 co	 lubi	 kawa	 i	 herba-
ta	sprawiają	ze	poprawia	nam	się	
nastrój	i	pomaga	cieszyć	się	dobrą	
atmosferą	w	gronie	bliskich,	moż-
na	powiedzieć	ze	obydwa	napoje	
ciesz	się	duża	popularnością.

Jakie są procedury parzenia kawy 
i herbaty?

W	 zależności	 od	 rodzaju	 herbaty	
parzymy	 je	w	odpowiednich	 tem-
peraturach,	 ale	 również	 na	 smak	
herbaty	 ma	 jej	 jakość	 oraz	 jakość	
wody	 również	 na	 smak	 kawy	 ma	

Kawa czy Herbata?

wpływ	woda	i	jej	temperatura	oraz	
jakość	i	umiejętne	wypalenie	kawy	
a	nawet	mielenie	najlepsza	jest	tyl-
ko	zmielona	w	młynku	żarnowym.

Co najlepiej pasuje do kawy i her-
baty? Czy może powinniśmy pić 
bez żadnych dodatków? 

Konserwatywni	miłośnicy	nie	uzna-
ją	dodatkowych	smaków	w	herba-
tach	i	kawach	muszą	być	naturalne.
Jednak	tych	co	lubią	wyzwania	jest	
równie	 dużo	 co	 przekłada	 się	 na	
sprzedaż	smakowych	kaw	i	herbat.	

Dodatki	 dodawane	 do	 herbat	 są	
naturalne	 (korzenne,	 owoce	 liofi-
lizowane,	płatki	kwiatowe)	i	mogą	
uprzyjemnić	smak	herbaty.	

Kawa z mlekiem czy mleko 
z kawą? 

Ile	 ludzi	 tyle	 smaków	 do	 kawy	
pasują	różne	dodatki	cukier	trzci-
nowy,	 miód,	 przyprawy	 korzen-
ne	 oraz	 mleczko,	 śmietanka,	 bita	
śmietanka	 a	 nawet	 alkohol,	 ale	
są	 to	 dodatki	 do	 kawy,	 które	 nie	
mogą	zdominować	smaku	kawy.

Na deptaku w Szczawie Zdroju 
znajduje się nieduży, ale wyjątko-
wy sklep „Pociąg do Darjeeling”, 
w którym możemy zakupić prze-
de wszystkim różne rodzaje kaw, 
herbat oraz akcesoria do ich pa-
rzenia i picia. O działalności skle-
pu rozmawiamy z jego właściciel-
ką panią Danutą Jaworską

Skąd pomysł na tego typu nazwę? 
Nazwa	 sklepu	 „Pociąg	 do	 Darjee-
ling”	wzięła	się	od	herbaty	uprawia-
nej	na	zboczach	Himalajów	w	okoli-
cach	prowincji	Darjeeling.	Ta	herbata	
jest	„Szampanem”	wśród	wszystkich	
herbat.	 Do	 prowincji	 Darjeeling	
prowadzi	 najdłuższa	 wąskotorowa	
kolej	na	świecie,	która	wspina	się	po	
zboczach	gór.	A	zatem	jest	to	nazwa,	
która	ma	duże	znaczenie	i	nieodłącz-
nie	jest	związana	z	herbatą.

Co zainspirowało Panią do ot-
warcia właśnie takiej działalności? 
Czy można nazwać to pasją?

Do	 otwarcia	 mojego	 sklepu	 za-
inspirowały	 mnie	 sklepy	 z	 duszą,	
które	 mają	 swój	 niepowtarzalny	
klimat,	 smak,	 zapach.	 W	 dobie	
dużych	marketów	takich	sklepów	
jest	 coraz	 mniej	 i	 dlatego	 zdecy-
dowałam	się	na	taki	właśnie	sklep,	
w	 którym	 klient	 z	 przyjemnością	
robi	 zakupy.	 Asortyment	 który	
wybrałam	 zawsze	 był	 mi	 bliski.	
Aromat	 kawy	 i	 herbaty	 towarzy-
szył	mi	od	dzieciństwa.	Poszerzy-
łam	swoja	wiedzę	w	tym	kierunku	
i	można	powiedzieć,	ze	praca	stała	
się	pasją,	jestem	dumna	z	tego	co	
stworzyłam	 a	 klienci	 są	 sympa-
tyczni	i	lubią	mój	sklep.

Zapraszamy do sklepu w Szczawnie Zdroju na podróż do krainy 
wspaniałej herbaty oraz kawy o ciekawych smakach.

reklama	 R0386/17

20-letni Mateusz Baranowski 
z Wałbrzycha został laureatem 
konkursu „Toyota Bezpieczny 
Kierowca 2017”. W kategorii 
kobiecej triumfowała Adriana 
Pełka, a z kolei Krzysztof Perek 
okazał się najsprawniejszym za 
kółkiem pracownikiem fabryki 
Toyota Motor Manufacturing Po-
land. W zawodach udział wzięło 
ok. 100 osób.

Dwunasta	 edycja	 kampanii	
społecznej	 i	konkursu	„Toyota	Bez-
pieczny	Kierowca”	za	nami.	Toyota	
Motor	 Manufacturing	 Poland	 i	 Aka-
demia	Bezpiecznej	Jazdy	już	od	2006	
roku	konsekwentnie	realizują	autor-
ski	 program	 dokształcania	 kierow-
ców	w	zakresie	techniki	prowadze-
nia	 samochodu	 oraz	 rozsądnego	
zachowania	na	drodze.	W	tym	roku	
ilość	osób,	które	przeszły	bezpłatne	
szkolenia	 urosła	 do	 imponującej	
liczby	prawie	2300	osób.	-	Każdego	
roku	 staramy	 się	 nakreślić	 wiodący	

kierunek	 naszych	 działań,	 zwraca-
jąc	 tym	 samym	 uwagę	 na	 konk-
retny	 problem,	 który	 wpływa	 na	
nasze	 bezpieczeństwo	 na	 drodze.	
Tym	razem	po	prostu	apelowaliśmy	
o	rozsądek	-	tylko	 i	aż!	Przekracza-
nie	 dozwolonej	 prędkości,	 łamanie	
przepisów,	 a	 wreszcie	 brawura	
i	obsługiwanie	telefonu	podczas	jazdy	
to	najczęstsze	przyczyny	wypadków	
drogowych.	 A	 przecież	 wystarczy	
zmniejszyć	 prędkość,	 stosować	
zasady,	 zwyczajnie	 być	 rozsądnym	
za	 kierownicą,	 aby	 każdego	 dnia	
eliminować	 ryzyko	 	–	podkreśla	Pi-
otr	Starczukowski,	organizator	akcji	
„ToyotaBezpieczny	Kierowca”.	Te-
goroczny	finał	wałbrzyskich	działań	
odbył	się	w	niedzielę,	1	maja	2017r.	
podczas	 imprezy	 „Moc	 Maszyn”	
w	wałbrzyskiej	Starej	Kopalni.	W	os-
tatecznej	 rywalizacji	 udział	 wzięły	
osoby,	 które	 podczas	 szkoleń	 na	
placu	 pod	 fabryką	 Toyota	 Motor	
Manufacturing	 Poland	 wykazały	 się	
najlepszą	 techniką	 jazdy,	 wykonu-

jąc	 test	 sprawnościowy.	 W	 finale	
na	uczestników	czekało	kilka	zadań	
praktycznych	 przeprowadzonych	
na	 samochodach	 z	 Salonów	 Toy-
ota	 Nowakowski	 oraz	 test	 na	 pra-
wo	 jazdy.	 Najlepiej	 z	 wyzwaniami	
poradził	 sobie	 20-letni	 Mateusz	
Baranowski	 z	 Wałbrzycha,	 który	
zdobył	 prestiżowy	 tytuł	 „Bezpiec-
zny	 Kierowca	 2017”	 oraz	 komplet	
felg	 firmy	 Ronal.	 Drugie	 miejsce	
zajął	 Waldemar	 Figiel,	 a	 trzecie	
Karol	 Starybrat.	 Adriana	 Pełka	 tri-
umfowała	 w	 Kategorii	 Kobiet.	 Za	
nią	 uplasowały	 się	 Marta	 Wujda	
i	 Monika	 Andrzejewska.	 Wśród	
pracowników	TMMP	najlepszy	oka-
zał	 się	 Krzysztof	 Perek.	 Na	 kole-
jnych	 pozycjach	 sklasyfikowano	
Rafała	Chowańskiego	oraz	Marcina	
Stachowiaka.	 Nagrody	 laureatom	
wręczali:	Marcin	Kapuścik	z	Toyota	
Motor	 Manufacturing	 Poland,	 Anna	
Żabska	 dyrektor	 Centrum	 Nauki	
i	Sztuki	Stara	Kopalnia	i	jednocześnie	
„Bezpieczny	 Kierowca	 2013”	 oraz	

Bezpieczny Kierowca 2017

Paweł	 Krysiak	 –	 kierowca	 rajdowy.	
-	 W	 ubiegłym	 roku	 brałem	 udział	
w	 akcji	 jako	 tzw.	 młody	 kierowca	
i	podczas	szkoleń	wskazano	mi	spo-
ro	 błędnych	 zachowań.	 Wszystkie	
rady	 skutecznie	 wcielałem	 w	 życie	
i	zależało	mi	na	tym,	aby	w	tym	roku	
sprawdzić	swoje	postępy.	Było	dużo	
lepiej,	 ale	 w	 mojej	 ocenie	 jeszcze	
nie	 doskonale.	 Zatem	 starałem	 się	
dalej	 poprawiać,	 aż	 sam	 jestem	
mile	zaskoczony	z	efektów	–	mówi	
Mateusz	 Baranowski	 -	 „Bezpiec-

zny	 Kierowca	 2017”,	 który	 prawo	
jazdy	posiada	zaledwie	od	2	 lat.	 Jak	
wskazuje	tegoroczny	przykład,	war-
to	 młodym	 kierowcom	 wskazywać	
dobrą	drogę	do	szlifowania	techniki	
jazdy	 oraz	 eliminowania	 najczęściej	
popełnianych	 błędów.	 Te	 długofa-
lowe	 działania	 podnoszą	 świado-
mość	 kierujących	 i	 pozwalają	 na	
szybsze	przewidywanie	zagrożeń	na	
drodze	a	przez	to	dają	możliwość	ich	
uniknięcia.	

(red)W tym roku ilość osób, które przeszły bezpłatne szkolenia urosła do imponującej liczby prawie 2300 osób
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Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa oraz  Centrum Nauki i Sztuki 
„Stara Kopalnia” serdecznie zapraszają Państwa w dniach 18 i 19 maja 2017 r. do 
udziału w Międzynarodowej Konferencji w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego 
Internetu „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”

W pierwszym dniu konferencji proponujemy podjęcie następujących zagadnień:
•	 Przedstawienie	założeń	innowacyjnego	programu	działań	Zespołu	ds.	Bezpieczeństwa	

w	Cyberprzestrzeni	przy	Prezydencie	Miasta	Wałbrzycha.	
•	 Wystąpienie	przewodniczącego	Parlamentarnego	Zespołu		ds.	Bezpieczeństwa	Dzieci	

w	Świecie	Wirtualnym	–	senatora	Łukasza	Mikołajczyka.	
•	 Wygłoszenie	referatu	przez	ks.	dr.	Mariusza	Szymańskiego	–„Wartości	dzieci	i	młodzieży	

w	świecie	realnym	i	wirtualnym”.
•	 Omówienie	wyzwań		oświaty	i	profilaktyki	w	zakresie	zagrożeń	cyberprzestrzeni,		

aspektów	badawczych,	merytorycznych	i	metodycznych.
•	 Przedstawienie	pedagogicznych	aspektów	zagrożeń	w	cyberprzestrzeni.
•	 Omówienie	skutków	społeczno-edukacyjnych	i	psychicznych	zagrożeń	cyberprzestrzeni.	
•	 Wystąpienia	zagranicznych	prelegentów.
•	 Wystąpienie	przedstawiciela	Komendy	Wojewódzkiej	Policji	we	Wrocławiu,	naczelnika	

Wydziału	d/w	z	Cyberprzestępczością	-	mł.	insp.	Ryszarda	Piotrowskiego.

W drugim dniu przewidujemy:
•	 Zajęcia	o	charakterze	teoretyczno-metodycznym	dla	członków	Zespołu	i	osób	chętnych		

z	województwa	dolnośląskiego.
•	 Prezentacja		pierwszej	w	Polsce	aplikacji	multimedialnej	na	telefony	komórkowe	dotyczącej	

cyberprzestępczości	(narzędzie,	które	łączy	w	sobie	elementy	rozrywki	i	edukacji)		
-	st.	sierż.	Łukasz	Raczkowski	z	KMP	Wrocław,	będący	inicjatorem	powstania	gry,	przybliży	
genezę,	zasady	działania	oraz	dostępność	aplikacji.

•	 Wystąpienia	zagranicznych	prelegentów.
•	 Prezentację	książek	oraz	prac	doktorskich	i	magisterskich	o	zagrożeniach	cyberprzestrzeni	

jako	wykładni	do	przedmiotowej	działalności.
•	 Analizę	indywidualnych	przypadków.
•	 Przeprowadzenie	subdyscyplinarnych	badań	ilościowych	i	jakościowych.
•	 Rozstrzygnięcie	konkursów	dla	uczniów.

Prosimy	 o	 potwierdzenie	 uczestnictwa	 w	 konferencji	 poprzez	 wypełnienie	 formularza	
zgłoszeniowego	 na	 stronie	 internetowej	 Zespołu	 ds.	 Bezpieczeństwa	 w	 Cyberprzestrzeni		
www.bezpieczni.walbrzych.pl	do	dnia	16	maja	2017r.	Liczba miejsc jest ograniczona - decy-
duje kolejność zgłoszeń. Dla	osób	biorących	udział	w	dwóch	dniach	konferencji	organizatorzy	
zapewniają	bezpłatne		zwiedzanie	„Starej	Kopalni”.

Organizatorzy

SZANOWNI PAŃSTWO

Ruszyły prace drogowe zwią-
zane z dokończeniem remontu 
ulicy Strzegomskiej. Do dnia 17 
czerwca zostały zmienione zasa-
dy organizacji ruchu na odcinku 
od ronda łącznika ul. Uczniow-
skiej do skrzyżowania ulic Strze-
gomska-Świdnicka-Noworudz-
ka-11 Listopada.

W	 tym	 okresie	 ul.	 Strzegomska	
będzie	 całkowicie	 zamknięta	 dla	
ruchu	 samochodów	 ciężarowych.	
Objazd	 ul.	 Strzegomskiej	 odbywać	
się	będzie	ulicami:	Uczniowska	–	de	
Gaulle’a	 –	 Wieniawskiego	 –	 Długa	
–	 Wrocławska	 –	 Armii	 Krajowej	 –	
Wrocławska	–	Parkowa	–	11	listopa-
da	 –	 Noworudzka.	 Natomiast	 ruch	
samochodów	 osobowych	 przez	 ul.	
Strzegomską	 będzie	 odbywać	 się		
w	 sposób	 ograniczony,	 z	 wyłącze-
niem	odcinków	całkowicie	zamknię-
tych	dla	ruchu,	w	następujących	eta-
pach:	etap	I	-	rondo	ul.	Uczniowska	

Mapy z zaznaczonymi odcinkami 
wyłączenia ul. Strzegomskiej 
oraz zaznaczonym objazdem 
dla samochodów ciężarowych 
poruszających się z WSSE 
w kierunku Kłodzka.

Objazd ulicy 
Strzegomskiej

–	 skrzyżowanie	 z	 ul.	 Orkana,	
etap	II	-	skrzyżowanie	z	ul.	Or-
kana	–	skrzyżowanie	z	ul.	Zagó-
rzańską,	etap	III	-	skrzyżowanie	
z	ul.	Zagórzańską	–	skrzyżowa-
nie	ul.	 Strzegomska-Świdnicka-	
Noworudzka-11	Listopada.

(red)



ZAPRASZAMY…

… na fotorelację z wyda-
rzeń w Naszej Galerii - zo-
bacz w jaki sposób podczas 
imprezy Food Truck Show 
można było spędzić czas  
z przyjaciółmi i rodziną oraz 
jak organizatorzy zadbali  
o to, aby czas oczekiwania 
na jedzenie umilić różnego 
rodzaju atrakcjami. 

… do naszych sklepów na 
wiosenno- letnie zakupy. 
Uzupełnij swoją szafę na 
nadchodzące letnie dni,  
w naszych salonach znaj-
dziesz wszystko czego po-
trzebujesz. Odwiedź rów-
nież salon C&A bowiem 
tylko tam w dniach 11- 21 
maj wszystkie t-shirty dam-
skie i męskie -20% 
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Rozsmakuj się
w Galerii Victoria

Lubisz gotować? A może 
tylko jeść? Ten weekend 
niewątpliwe należy do Cie-
bie… Znany restaurator 
pokaże jak w prosty i szybki 
sposób zrobić coś pyszne-
go. Kulinarne widowisko 
będzie interesujące nawet 
dla tych, którzy nigdy nie 
podejrzewali siebie o zdol-
ności w tym obszarze. War-
sztaty i pokazy kulinarne 
z Mateuszem Gesslerem 
to doskonała okazja dla 
wszystkich zwolenników 
dobrego jedzenia, a także 
dla pasjonatów w sztuce 
gotowania.  Znany z pro-
gramu Masterchef Junior 
sprawi, że każdy będzie 
miał ochotę na ugotowanie 
coś pysznego. Charyzma-
tyczny prowadzący pokaże 
krok po kroku, jak zrobić 
dania, które tylko w teorii 
są skomplikowane i czaso-
chłonne. Deserem w tym 
dniu będą liczne konkursy 
z nagrodami. Wcześniej 
z kolei zapraszamy do ob-
serwowania naszego Fa-
cebooka- zamieszczane 
tam będą wskazówki w jaki 
sposób znaleźć się z Mate-
uszem Gesslerem na scenie 
i ukazać  swoje kulinarne 
umiejętności.  

już w najbliższą w sobotę Galeria Victoria pachnieć będzie niezwykłym 
bogactwem zapachów i smaków dzięki kulinarnej podróży w którą 
zabierze nas juror programu Masterchef junior- Mateusz Gessler. 
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Burgery, frytki i pizza, ale też owoce morza, 
chińskie pierogi a także gofry, lody, donaty - re-
stauracje na kółkach, czyli food trucki zawojo-
wały polskie miasta i stały się obowiązkowym 
elementem ich krajobrazu. Food Truck Show to 
świetna okazja do skosztowania kuchni z róż-
nych zakątków świata. 

FTS to jednak nie tylko jedzenie, ale również sposób 
na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Organi-
zatorzy zadbali o to, aby czas oczekiwania na jedze-
nie umilić różnego rodzaju atrakcjami m.in. muzyką 
na żywo oraz grami i zabawami dla maluchów. Po-
nadto organizatorzy zapowiadają, że to nie ostatnia 
wizyta Food Trucków w Wałbrzychu! 

Food Truck Show w Victori
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Vaporizery
Bonga
Grindery
E-papierosy

Walbrzych Galeria Victoria obok C&A

Nowocześnie i z charakterem
Letnia kolekcja Reserved to więcej niż 
ubrania. To modowe motto, dzięki któ-
remu można wyrazić swoją osobowość.
Kobieta Reserved to świadoma fashionist-
ka, która śledzi najnowsze trendy, nie tyl-
ko w modzie, ale także popkulturze i sztu-
ce. Wygląda stylowo w każdej sytuacji . Jej 
ubrania to jej motto. Nie ważne czy jest 
to romantyczka, elegantka, sportsmen-
ka czy hipster girl. Każda z nich znajdzie 
coś (a właściwie wszystko) dla siebie. Neo 
romantyczka  zwróci uwagę na   koszule 
z długimi, obszernymi rękawami, asyme-
tryczne  bluzki w paski i koronkowe topy. 
W kolekcji pojawią się zdobione falba-
nami asymetrycznie sukienki , spódnice 
i bluzki. Zaskakujący i odważny. Taki jest 
facet Reserved. Męską kolekcję marki 
można podzielić na cztery główne nurty: 
elegancki, sportowy, dżinsowy i militarny.  
Tego lata renesans przeżywa  sportowa 
garderoba, która zarezerwowana jest już 
nie tylko na siłownię. Z powodzeniem 
można nosić  jej elementy na co dzień 
nawet do marynarki. Podstawą w męskiej 
linii marki jest denim, który w tym sezo-
nie występuje nawet w formie total look. 
W Reserved odnajdzie się także prawdzi-
wy elegant. Dla niego projektanci marki 
stworzyli fasony w stylu włoskiego dżen-
telmena, które proponują przełamać bar-
dziej swobodnymi akcentami.
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Rockowe wydanie Hause
Najnowsza linia modowa House Selected powstała w wyniku inspiracji nowoczesnym i wyrafi-
nowanym designem, ambitnymi projektami modowymi, architekturą i sztuką. Jednym słowem 
wszystkim, co niebanalne i wyrafinowane.
W propozycji dla kobiet dominuje look minimalistyczny, ale wzbogacony o dziewczęce elementy: fal-
bany, koronki i plisy. Przeważają barwy czerni, bieli, pudrowego różu. Mocnym punktem linii jest meta-
liczna ramoneska w odcieniu różowego złota, której rockowy charakter doskonale komponuje się z ko-
biecymi fasonami – romantyczną sukienką, body z dużą falbaną przy dekolcie i spódnicą midi. Męska 
odsłona to z kolei prosty minimalistyczny klimat z rockowym pazurem. Modne bombery w odcieniach 
szarości, spodnie o oryginalnej formie, koncepcyjne w fasonie bluzy oraz T-shirty wzbogacone o ciekawe 
przetarcia i intrygujące, eteryczne grafiki. W podstawową kolorystykę bieli, czerni i granatu wkradło się 
wkradły się ciepłe odcienie ziemistego różu i ecru. Kolekcja House Selected to zabawa tradycyjną formą 
i reinterpretacja klasycznych fasonów. To połączenie minimalizmu, prostoty i ponadczasowej rockowej 
stylistyki, które przypadnie do gustu każdemu, kto w modzie poszukuje świeżych, buntowniczych i nie-
banalnych rozwiązań.
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   POLECA   POLECA
13 powodów   Asher jay
„Istnieje 13 powodów śmierci twojej koleżanki. Ty jesteś jednym z nich”. Clay Jensen wraca 
do domu ze szkoły i przed drzwiami znajduje dziwną paczkę. W środku jest kilka taśm mag-
netofonowych nagranych przez Hannah, koleżankę z klasy, która dwa tygodnie wcześniej 
popełniła samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście powodów, dla których 
zdecydowała się odebrać sobie życie. Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, dowie 

się dlaczego. Chłopak przez całą noc kluczy po mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah. Staje 
się świadkiem jej bólu i osamotnienia, a przy okazji poznaje prawdę o sobie i otaczających go ludziach, 
której nigdy nie chciał stawić czoła. Z przeraźliwą jasnością dociera do niego, że nie da się cofnąć prze-
szłości, podobnie jak nie da się powstrzymać przyszłości... „13 powodów” to rewelacyjny debiut Jaya 
Ashera, który snuje swoją opowieść z taką szczerością i prostotą, że tragedia za nią ukryta, wydaje się 
wstrząsająco prawdziwa.

Pióropusze   Sarsa
Jest autorką jednego z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat, płyty „Zapomnij mi”, 
która pokryła się platyną. Z niej pochodzą wspaniałe single „Naucz mnie” (diamentowa 
płyta), „Indiana” (złota płyta) i „Zapomnij mi” (platynowa płyta). Wyjątkowa osobowość, 
pasjonatka muzyki, Sarsa, przedstawia swój drugi studyjny album – „Pióropusze”! Skąd 

tytuł? Artystce podczas miesięcy, które spędziła na pracy nad nowymi piosenkami, towarzyszyły prze-
różne emocje, które porównała do wielu kolorów, jakie znajdują się na pióropuszu. „Każdy człowiek ma 
w sobie paletę barw, emocji, reakcji, wrażeń. W efekcie każdy utwór, jak pióro z pióropusza, ma swój 
kolor, swoje znaczenie, porusza inne struny wrażliwości człowieka” – tłumaczy Sarsa.

Szczęście świata   Rosa Michał
„Szczęście świata” to pełna magii, humoru i wzruszeń historia mieszkańców niezwykłej 
kamienicy – pięknej Róży, zauroczonych nią mężczyzn i kobiet, zazdrosnych o jej wdzię-
ki. W obsadzie produkcji, przywodzącej na myśl światowe hity „Amelia” i „Grand Budapest 
Hotel”, wystąpiły topowe nazwiska polskiej kinematografii, m.in.: Karolina Gruszka, Agata 
Kulesza i Krzysztof Stroiński. „Szczęście świata” zostało nagrodzone dwoma nagrodami – dla 

najlepszej muzyki i scenografii – na tegorocznej, 41. edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni. Za reżyserię 
„Szczęścia świata” odpowiada Michał Rosa, twórca wielokrotnie nagradzanych obrazów: „Co słonko wi-
działo”, „Cisza” i „Rysa”.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ

Oficjalny miesięcznik informacyjno 
- reklamowy Galerii Victoria

CENTRUM 
sp. z o.o.

1. ,,Pragnienie’’  

jo Nesbo 
„Pragnienie” to już jedenasty kryminał z Harrym 
Hole - bezkompromisowym śledczym z Oslo. 
Kobieta, która umówiła się na randkę przez in-
ternet, zostaje znaleziona martwa. Ślady pozo-
stawione na jej ciele wskazują, że morderca jest 
wyjątkowo bezwzględny. Presja mediów i spo-
łeczeństwa, by znaleźć mordercę, jest na tyle 
duża, że policja zwraca się do Harry’ego Hole. 
Niepokorny detektyw podejmuje śledztwo dopiero, gdy zaczy-
na podejrzewać że morderstwo ma związek z jego nierozwiązaną 
sprawą z przeszłości.
 

2. ,,Chłopak, który chciał zacząć od nowa’’ 
Kirsty Moseley 
Poznali się w nocnym klubie. Jamie chce zmie-
nić swoje życie i zerwać z kryminalną przeszłoś-
cią. Nie potrzebuje komplikacji i nie szuka prob-
lemów. Ellie kończy szkołę, niedawno rozstała 
się z chłopakiem. Chce być wolna. Nie sądziła, 
że tego wieczoru spotka nieziemskiego przy-
stojniaka, któremu nie sposób się oprzeć. Ellie 
i Jamie zakochują się w sobie do szaleństwa 
Szybko planują wspólne życie: chcą podróżować, realizować ma-
rzenia, zawsze być razem. Jednak mroczna przeszłość Jamiego nie 
daje o sobie zapomnieć. Ellie nie ma pojęcia, czym naprawdę zaj-
muje się jej chłopak, gdy nie może się z nią spotkać. Prawdy nie 
można jednak ukrywać w nieskończoność, szczególnie przed kimś, 
kogo się kocha…

3. ,,Czekam na was, ale się nie spieszcie’’ 
Ks. jan Kaczkowski 
Niezwykły portret niezwykłego księdza. Jana 
Kaczkowskiego pokochała cała Polska za nieprze-
ciętne poczucie humoru, które pozwalało oswoić 
ludziom najcięższe choroby a nawet śmierć. Sam, 
chory na raka, odszedł przed rokiem, ale został we 
wspomnieniach rodziny i przyjaciół. Ich wspaniałe 
opowieści pokazują księdza, jakiego nie znaliśmy. 
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Piątek, 12 maja 2017 wydarzenia vod 2002 roku

razem z Wami

REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wielolet-
nim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwi-
sko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytyw-
nej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego 
działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieogra-
niczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytwo-
rzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach 
serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, parali-
żach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żo-
łądka i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych scho-
rzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając 
kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wroc-
ławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela  ustąpiły 
bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria  z Krakowa zapewnia, ze dzięki 

wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach 
rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska 

po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło po-
zbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Kato-

wic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił 
ponad ludzkich jest otwarty 

na działanie uzdrowicieli może zawsze 
osiągnąć pomoc.

REYNALDO LITAWEN
UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN przyjmuje:

693 788 894, 784 609 208

18 maja - GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA
 19 maja - LUBIN i LEGNICA 

20 maja - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE
21 maja - WROCŁAW

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00

reklama	 R0390/17

reklama	 R0389/17

Już dzisiaj 12 maja w godz. 10.00 
– 18.00 w Zespole Szkół Poli-
technicznych „Energetyk” odbę-
dzie się czwarta edycja Żywej Bi-
blioteki w Wałbrzychu. Główną 
ideą projektu jest propagowanie 
wartości takich jak otwartość, 
różnorodność i prawa człowieka. 

Żywa	 Biblioteka	 to	 projekt	 edu-
kacyjny,	 który	 umożliwia	 wszystkim	
chętnym	 nieformalny	 osobisty	 kon-
takt	 z	 osobami	 reprezentującymi	
grupy	 społeczne	 obarczone	 stereo-
typami	 oraz	 zagrożone	 wyklucze-
niem	 i	 dyskryminacją.	 Zainicjowany	
w	 2000	 r.	 w	 Danii	 obecnie	 jest	 re-
alizowany	 w	 ponad	 70	 krajach	 na	
całym	świecie.	Główną	ideą	projektu	
jest	 propagowanie	 wartości	 takich	
jak	otwartość,	różnorodność	i	prawa	
człowieka.	 Żywe	 Książki	 to	 osoby	
reprezentujące	 grupy	 społeczne	 za-
grożone	 dyskryminacją	 i	 wyklucze-
niem	 ze	 względu	 na	 m.in.	 następu-
jące	 cechy:	 pochodzenie	 narodowe	
i	 etniczne,	 kolor	 skóry,	 orientację	
seksualną,	 tożsamość	 płciową,	 reli-
gię/wyznanie,	 niepełnosprawność,	
trudną	 przeszłość	 (uzależnienia,	
pobyt	 w	 więzieniu,	 bezdomność),	
wygląd	 zewnętrzny,	 światopogląd	
itp.	 W	 trakcie	 najbliższej	 edycji	 Ży-
wej	Biblioteki	w	Wałbrzychu	będzie	
można	porozmawiać	m.in.	z	Ateistą,	
Cyganką,	 Feministką,	 Gejem,	 Ha-
zardzistą,	 Imigrantką,	 Lesbijką,	 Mu-
zułmaninem,	 Muzułmanką,	 Osobą	
chorującą	psychicznie,	Osobą	niepeł-
nosprawną,	Osobą	z	depresją	i	zabu-
rzeniami	lękowymi,	Osobą	transsek-
sualną,	Osobą	żyjącą	z	wirusem	HIV,	
Patriotką,	 Samotnym	 ojcem	 osoby	

Daj się zaprosić na rozmowę 

niepełnosprawnej,	Trzeźwą	Alkoho-
liczką,	Weganinem	oraz	Wolontariu-
szem.	Każdy	Czytelnik	w	rozmowie	
z	 Żywą	 Książką	 będzie	 miał	 okazję	
skonfrontować	 swoje	 wyobrażenia	
na	 temat	 danej	 grupy	 społecznej	
z	 rzeczywistością.	 Żywa	 Biblioteka	
jest	organizowana	w	ramach	projek-
tu	 „Międzykulturowe	 dziedzictwo	
Wałbrzycha	 fundamentem	 rozwoju	
miasta	 i	 jego	 mieszkańców”	 współ-
finansowanego	 ze	 środków	 Gminy	
Wałbrzych	 oraz	 „Dialog	 międzykul-

turowy	fundamentem	rozwoju	Dol-
nego	 Śląska”	 współfinansowanego	
ze	środków	Samorządu	Wojewódz-
twa	Dolnośląskiego.	Organizatorem	
lokalnym	 Żywej	 Biblioteki	 jest	 Re-
gionalne	Centrum	Wspierania	Inicja-
tyw	Pozarządowych	we	współpracy	
z	 Centrum	 Aktywności	 Lokalnej,	
Zespołem	 Szkół	 Politechnicznych	
„Energetyk”,	Stowarzyszeniem	Róż-
norodności	 Społecznej	 UP-DATE	
oraz	Kolejami	Dolnośląskimi	S.A.

(red)

Fot. (użyczone) Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne 
zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem

moja • twoja • naszai c tor ian a s z a8
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

reklama	 R0391/17

Noclegi Petrus

Szczawno-Zdrój, ul. Wita Stwosza 35
tel. 519 648 345

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

ju¿ od 8 z³ (abonament)
Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY
ul. Koœciuszki 13A, 58-310 Szczawno Zdrój
ZAMÓWIENIA: tel. 519 648 345

www.hostedby.pl/cms 
74 64-80-600 

TWOJA FIRMOWA STRONA WWW 
już od 18,58zł/mies.

Wybierz pakiet dobrany do Twoich potrzeb
w zaskakująco niskiej cenie i sam stwórz stronę www!

 

WWW
DLA

CIEBIE!

reklama	 R0393/17

W poniedziałek 22 maja o godzi-
nie 19.00 w budynku Galerii Sta-
rej Kopalni odbędzie się koncert 
Julia Sawicka Project – symfo-
nicznie. Wydarzenie jest bezpłat-
ne. Liczba miejsc ograniczona.

To	 polsko-ukraiński	 projekt	 mu-
zyczny	 w	 którym	 Lwowska	 Akade-
micka	 Orkiestra	 Symfoniczna	 wraz	
z	kwintetem	jazzowym	zaprezentu-
ją	 niekonwencjonalne,	 orkiestrowe	
wykonania	utworów	Stinga.	Julia	Sa-
wicka	Project	to	grupa	składająca	się	
z	 profesjonalnych	 muzyków,	 którzy	
swoje	 doświadczenie,	 wrażliwość	
muzyczną,	uczucia	i	inspiracje	potra-
fią	połączyć	w	spójną	całość,	podając	
słuchaczowi	 muzykę	 pisaną	 przez	
wielkie	„M”.	Jest	to	projekt	udowad-
niający,	że	jazz	jest	uniwersalnym	ję-
zykiem	pozwalającym	na	pokonanie	
wszelkich	barier:	językowych,	kultu-
rowych,	 wynikających	 z	 różnorod-
nych	 doświadczeń	 społecznych	 czy	
politycznych.	Skład	JSP	:	Julia	Sawicka	
(wokal),	Paweł	Kaczmarczyk	(piano),	
Hans	Peter	Salentin	(trąbka)	Niemcy,	
Michał	Kapczuk	 (kontrabas),	Marcin	
Jahr	 (perkusja),	oraz	Lwowska	Aka-
demicka	 Orkiestra	 Symfoniczna	
składająca	 się	 z	 najlepszych	 muzy-
ków	 młodego	 pokolenia,	 grających	
we	 Lwowskiej	 Państwowej	 Akade-
mii	 Muzycznej	 im.	 Mykoły	 Łysenki.	
Tradycja	 formowania	się	LAOS	przy	
Akademii	 Muzycznej	 sięga	 aż	 1852	
roku.	 Od	 tego	 czasu	 współpracują	
z	nią	wybitni	muzycy	znani	na	świa-
towych	scenach,	w	jej	skład	wchodzą	
laureaci	wielu	konkursów	międzyna-
rodowych,	 a	w	 swoim	dorobku	or-
kiestra	ma	liczne	nagrody	zdobyte	na	
festiwalach	muzycznych	na	Ukrainie	
oraz	nagrania	dla	TV.

(red)

Projekt 
muzyczny

Wałbrzyski Ośrodek Kultury na 
Piaskowej Górze w sobotę 13 
maja o godzinie 16.00 zapra-
sza na premierę spektaklu „Nie 
płakałem kiedy umarł papież”. 
Wstęp bezpłatny. 

Adrian	Smoleń	–	założyciel	grupy	
teatralnej	 „Jestem,	 hej”	 działającej	
w	 Wałbrzyskim	 Ośrodku	 Kultury	
zdobył	 I	 miejsce	 na	 Wojewódzkim	
Festiwalu	 Teatru	 Jednego	 Aktora	
w	 Górze.	 Spektaklem	 „Nie	 płaka-
łem	 kiedy	 umarł	 papież”	 oczarował	

jury,	 w	 którym	 zasiadał	 m.in.	 Zbi-
gniew	Waleryś.	To	historia	młodego	
chłopaka,	który	w	roku	2020	został	
skazany,	 przez	 rządzący	 rząd	 na	 le-
czenie	psychiatryczne.	Za	to,	że	był	
„inny”.	 Chłopak	 próbuje	 znaleźć	
szczęście,	w	otaczającym	go	świecie,	
jednak	 wiele	 czynników	 wpływa	 na	
to,	 że	 jest	 nieszczęśliwy.	 Jego	 naj-
większe	marzenie:	kochać.	Historia,	
która	 dotyczy	 każdego	 z	 nas,	 którą	
można	 porównać	 do	 wielu	 sytuacji	
i	interpretować	na	wiele	sposobów.

(red)

Spektakl w WOK

Adrian Smoleń – założyciel grupy teatralnej „Jestem, hej”

W Teatrze Dramatycznym im. Je-
rzego Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu premiera spektaklu „Gdyby 
Pina nie paliła, to by żyła” w reży-
serii Cezarego Tomaszewskiego. 

Szaniawski	 zaprasza	 na	 ostatni	
spektakl	 Piny	 Bausch.	 Interdyscypli-
narny	 artysta	 Cezary	 Tomaszewski	
tworzy	z	wałbrzyskim	zespołem	no-
stalgiczny	 i	 pełen	 poczucia	 humoru	
hołd	dla	wielkiej	 artystki.	W	mgiełce	
papierosowego	 dymu	 (ponieważ	
wszyscy	 aktorzy	 rzucają	 właśnie	 pa-
lenie	 )	 powstaje	 spektakl	 z	 pograni-
cza	 dokumentu,	 biografii,	 koncertu,	
teatru	 tańca	 i	 farsy.	 „Gdyby	Pina	nie	
paliła,	to	by	żyła”	to	spektakl	o	nało-

Fot. (F. Perkowski) W mgiełce papierosowego dymu powstaje spektakl 
z pogranicza dokumentu, biografii, koncertu, teatru tańca i farsy

Premierowy spektakl

gu	 tytoniowym	 i	 nałogowym	 robie-
niu	 sztuki,	 uzależnieniu	 od	 tytoniu	
i	od	władzy	charyzmatycznego	lidera.	
O	poczuciu	straty	i	żałobie.	I	o	podo-
bieństwach	Wałbrzycha	 i	Wupperta-
lu.	Co	najważniejsze,	o	Pinie	Bausch.	
„Nie	interesuje	mnie	jak	poruszają	się	
tancerze,	ale	co	nimi	porusza”	–	po-
wiedziała	Pina.	Cezary	Tomaszewski,	

opierając	 się	 na	 motywach	 z	 przed-
stawień	Bausch,	z	wykorzystaniem	la-
mentów	barokowych	i	muzyki	popu-
larnej	tworzy	mockument	o	ostatnim	
spektaklu	Piny.	Zespół	Szaniawskiego	
w	nowej	roli,	roli	tancerzy	Piny,	osie-
roconych,	przyłapanych	w	momencie	
żałoby	i	w	poszukiwaniu	kierunku.

(red)
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PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIE PRZESIEWOWE 
W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI

TERMIN: 25.05.2017-26.05.2017  
MIEJSCE: Przychodnia ANIMA, 

Rejestracja osobista lub telefoniczna 
pod numerem:  74/665-66-88

SERDECZNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Broniewskiego 83-85 , 58-309 Wałbrzych,
Telefon: 74 841 53 56 , 74 841 54 66, fax 74 665 66 89

O programach i źródłach finan-
sowania innowacji, badań, roz-
woju przedsiębiorstw rozmawiać 
będą uczestnicy bezpłatnej kon-
ferencji  - Innowacja, finansowa-
nie, nauka, rozwój – Głos  Bizne-
su 2017, której organizatorem 
jest Konfederacja Lewiatan. 

Budowanie	 stabilnej	 pozycji	
firmy	 na	 rynku,	 podnoszenie	 jej	
wartości	 	 oraz	 konkurencyjności	
wymaga	wprowadzenia	innowacyj-
nych	 technologii,	 	 usług	 oraz	 pro-
gramów	 badawczo-rozwojowych.	
Silna	 konkurencja	 na	 rynkach,	 dy-
namiczne	 otoczenie	 biznesowe	
stanowią	 obecnie	 wyzwanie	 dla	

przedsiębiorców	do	ciągłych	zmian	
i	dostosowywania	firm	do	nowych	
warunków.	 	 W	 bieżącej	 perspek-
tywie	 budżetowej	 	 2014-2020	 na	
wsparcie	projektów	na	 innowacyj-
ne	 technologie,	 badania	 i	 rozwój	
(B+R)	 	 przeznaczonych	 jest	 15	
mld	euro.	

Konferencja	 składać	 się	 bę-
dzie	 z	 dwóch	 merytorycznie	
powiązanych	 	 bloków	 tema-
tycznych.	 Pierwszy,	 poranny,	 po-
święcony	 będzie	 wsparciu	 dla	
biznesu	 w	 ramach	 programów	
TEAM-TECH,	 	 których	 celem	 jest	
pomoc	firmom	w	zatrudnianiu	na-
ukowców	 oraz	 preferencyjnemu	
finansowaniu	 bankowego	 dla	 sek-

Dla Twojej firmy

tora	 MŚP	 w	 ramach	 kredytu	 na	
innowacje	technologiczne,	kredytu	
UNIA+,	a	 także	dotacji	na	 leasing	
maszyn	 i	 urządzeń.	 -	 W	 tej	 części	
konferencji	przedstawiciel	zarządu	
znanej	 firmy	 lokalnej	 podzieli	 się	
doświadczeniami	 w	 wykorzysty-
waniu	 jednego	 z	 proponowanych	
wyżej	instrumentów	finansowych	–	
mówią	organizatorzy.	Podczas	sesji	
popołudniowej	 planowane	 są	 dwa	
interaktywne	warsztaty,	na	których	

prowadzący	 szczegółowo	 omówią	
prezentowane	 w	 bloku	 porannym	
metody	 finansowania	 inwestycji,	
badań	 i	możliwości	rozwoju.	War-
sztaty	 będą	 miały	 charakter	 prak-
tyczny	i	zawierać	będą	prezentację	
wybranych	 regionalnych	 studium	
przypadków/case	 studies.	 Prowa-
dzący	konferencję	to	wysokiej	kla-
sy	eksperci-praktycy,	z	wieloletnim	
doświadczeniem.		Jest	ona	dedyko-
wana	dużym,	małym	oraz	średnim	

firmom	 z	 województwa	 dolnoślą-
skiego	poszukującym	różnych	źró-
deł	 wsparcia	 finansowego	 dla	 pla-
nowanych	 inwestycji.	 Dolnośląscy	
Pracodawcy	 –	 regionalny	 związek	
pracodawców	Konfederacji	Lewia-
tan	są	partnerem	tego	wydarzenia.	
Zapraszamy,	 25	 maja	 Wrocław,		
godz.	 9.30	 –	 14.00,	 Wrocławski	
Park	Technologiczny	S.A.,	budynek	
Sigma	–	ul.	Duńska	11.	

(red)
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Wałbrzych, Manhatan 
II lok.32, Wejście od Rossmana

     507 333 200
Zapraszamy Pn – pt 9:00 do 17:00

GOTÓWKA OD RĘKI
DLA KAŻDEGO 

od 10 zł w górę
MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ, 
JESTEŚ ROLNIKIEM

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ

EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

Akceptacja, tolerancja, integra-
cja – to hasła, które towarzyszy-
ły obchodom I Świebodzickiego 
Dniu Akceptacji i Zrozumienia 
„Pod wspólnych dachem nieba”. 
W barwnym i rozśpiewanym po-
chodzie uczestnicy marszu – nie-
pełnosprawni i zdrowi - przeszli 
do Miejskiego Domu Kultury 
by tam wspólnie bawić się, po-
znawać, przełamywać bariery 
i uprzedzenia. 

Akcja	 miała	 miejsce	 w	 piątek,	 5	
maja,	 w	 Europejskim	 Dniu	 Walki	
z	 Dyskryminacją	 Osób	 Niepełno-
sprawnych.	Z	 jej	 inicjatywą	wyszedł	
Zespół	 Szkół	 Specjalnych	 w	 Świe-
bodzicach,	 który	 do	 uczestnictwa	
zaprosił	 wszystkie	 placówki	 i	 insty-
tucje,	 zajmujące	 się	 osobami	 z	 róż-
nego	 rodzaju	 niepełno	 sprawnoś-
ciami,	 zarówno	 fizycznymi,	 jak	
i	 intelektualnymi;	 a	 także	 uczniów	
i	przedszkolaków	ze	świebodzickich	
szkół	 i	 przedszkoli.	 Imprezę	 objął	
Honorowym	 Patronatem	 burmistrz	
Bogdan	 Kożuchowicz.	 Spotkanie	
rozpoczęła	 msza	 święta	 w	 kościele	
pw.	Św.	Piotra	 i	Pawła,	odprawiona	

Marsz odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bogdana 
Kożuchowicza. W rozpoczęciu wziął udział Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Klepiec.

Pod wspólnym dachem 

Miasto Świdnica uzyskało ponad 
34 tysiące złotych dofinansowa-
nia na realizację projektu pn. 
„Wsparcie rodziców dzieci i mło-
dzieży z zaburzeniami rozwoju 
i zdrowia psychicznego”. Środ-
ki przyznane zostały w ramach 
konkursu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychiczny-
mi – edycja 2017”, ogłoszonego 
przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Spośród 91 
złożonych ofert dotację otrzyma-
ło 46 podmiotów, w tym 17 jedno-
stek samorządu terytorialnego.  

Program	 ma	 charakter	 uzupeł-
niający	 wobec	 ustawowych	 zadań	
własnych	 gminy.	 Wsparcie	 daje	
możliwość	wzmocnienia	działalności	
w	zakresie	pomocy	osobom	z	zabu-
rzeniami	 psychicznymi	 i	 ich	 rodzi-
nom.	 -	 Głównym	 założeniem	 na-

szego	projektu	 jest	wsparcie	rodzin	
w	zakresie	występujących	trudności	
psychicznych	u	dzieci	oraz	młodzie-
ży	w	wieku	dorastania.	Założeniem	
przygotowanego	 przez	 nas	 progra-
mu	 jest	 przekazanie	 praktycznych	
wskazówek	 dla	 rodziców,	 po	 czym	
można	poznać,	że	dziecko	i	rodzina	
potrzebują	 specjalistycznej	 pomo-
cy	 w	 zakresie	 zdrowia	 psychiczne-
go,	 jak	 sobie	 radzić	 z	 zaburzenia-
mi	 u	 dziecka	 w	 życiu	 codziennym	
i	 gdzie	 szukać	 wsparcia	 –	 mówi	
Violetta	 Kalin,	 dyrektor	 Miejskie-
go	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Świdnicy.	 W	 okresie	 od	 maja	 do	
grudnia	tego	roku	realizowane	będą	
działania	edukacyjne	dla	rodziców	na	
terenie	 żłobków,	 przedszkoli,	 szkół	
podstawowych	 i	 gimnazjów.	 Prze-
widziany	 jest	 także	 cykl	 artykułów	
prasowych,	 plakaty	 i	 broszury	 oraz	
spot	 telewizyjny,	 dokumentujący	

przebieg	 działań	 w	 ramach	 projek-
tu.	 Rodzice	 będą	 mieli	 możliwość	
udziału	w	warsztatach	psychoeduka-
cyjnych	w	zakresie	rozumienia	trud-
ności	 psychicznych	 występujących	
u	dzieci	 i	młodzieży	oraz	skorzysta-
nia	 z	 konsultacji	 indywidualnych	 ze	
specjalistami:	psychiatrą	dziecięcym,	
terapeutą	 rodzinnym,	 terapeutą	
uzależnień	i	psychologiem.	Poszcze-
gólne	działania	w	projekcie	mają	na	
celu	 zwrócenie	 uwagi	 na	 znaczenie	
zdrowia	 psychicznego	 dzieci	 i	 mło-
dzieży	oraz	 istotnego	wpływu	funk-
cjonowania	rodziny	w	tym	zakresie.	
Posłużą	 przekazaniu	 niezbędnej	
wiedzy	 w	 zakresie	 prawidłowego	
wychowywania	dzieci	z	zaburzenia-
mi	emocjonalnymi	 lub	 innymi	zabu-
rzeniami	zdrowia	psychicznego	oraz	
wspieraniu	 prawidłowych	 postaw	
rodzicielskich.	

(red)

Pomogą dzieciom i młodzieży

Seniorzy i młodzież z gminy 
Świdnica licznie stawili się na 
starcie pierwszej z trzech wycie-
czek zaplanowanych wyjazdów 
o charakterze turystyczno - kra-
joznawczy pt: "Zwiedzam - Po-
znaję Gminę Świdnica". Wszyst-
ko w ramach projektu „Cudze 
chwalicie swego nie znacie”, 
którego pomysłodawcą jest Sto-
warzyszenie Sztafeta Pokoleń 
z Grodziszcza.

Celem	 wyjazdu	 było	 popula-
ryzowanie	 wiedzy	 z	 zakresu	 kra-
joznawstwa,	 historii	 regionu	 oraz	
sposobów	 spędzania	 czasu	 wolne-
go	 wśród	 osób	 w	 różnym	 wieku.	
Podczas	 wyjazdu	 uczestnicy	 mogli	
odkrywać	i	poznawać	różne	osobo-
wości	przyrodnicze,	wybrane	obiek-
ty	 turystyczno	–	krajoznawcze	oraz	
elementy	 krajobrazu	 czyli	 wszystko	
to,	 co	 najlepszego	 pod	 względem	
turystycznym	 ma	 do	 zaoferowania	
gmina	 Świdnica.	 Na	 trasie	 wyciecz-
ki	 zwiedzono	 m.in.	 obiekty	 archi-
tektury	 sakralnej,	 pomniki	 dawnego	
prawa	 karnego,	 pomniki	 przyrody,	

obiekty	 zabytkowych	 budowli	 czy	
też	 muzeum	 i	 miejsca	 pamięci	 hi-
storycznych	 zdarzeń.	 -	 Głównym	
celem	 wyjazdu	 było	 wzbudzenie	
wśród	 uczestników	 w	 różnym	 wie-
ku,	 poczucia	 potrzeby	 spędzania	
czasu	 wolnego	 w	 sposób	 aktywny,	
w	przemiłej	atmosferze,	zdobywając	
przy	tym	ciekawą	wiedzę	o	regionie,	
który	 zamieszkują.	 Bodźcem	 moty-
wującym	do	uczestnictwa	i	zarazem	
elementem	 turystyki	 krajoznawczej	
jest	 możliwość	 zdobycia	 jednostop-
niowej	odznaki	turystyczno	–	krajo-
znawczej	 pt:	 "Zwiedzam	 -	 Poznaję"	
oraz	 wielostopniowej	 Ogólnopol-
skiej	 Odznaki	 Krajoznawczej	 PTTK	
“Krzyże	 Pokutne	 w	 Polsce”	 –	 mó-
wią	 pomysłodawcy	 projektu,	 który	
w	swoim	programie	posiada	jeszcze	
kilka	 podobnych	 inicjatyw	 oraz	 cie-
kawych	 wydarzeń.	 -	 Już	 niebawem	
kolejny	etap,	na	który	serdecznie	za-
praszamy.	 Szczegółowe	 informacje	
dostępne	 są	 w	 siedzibie	 Gminnego	
Ośrodka	Kultury	Sportu	 i	Rekreacji,	
pod	 nr	 tel.	 748521226	 wew.	 313	 –	
dodają	opiekunowie.

(red)

„Cudze chwalicie 
swego nie znacie”

 Uczestnicy mogli odkrywać i poznawać różne osobowości przyrodnicze 
oraz wybrane obiekty turystyczno – krajoznawcze.

przez	 księdza	 dziekana	 Józefa	 Sie-
masza	 oraz	 proboszcza	 parafii	 ks.	
Jana	 Mrowcę.	 Następnie	 kolorowy	
i	rozśpiewany	korowód	przeszedł	uli-
cami	miasta	wzbudzając	spore	zaint-
eresowanie.	 Szczególnie	 charakt-

erystyczna,	 niebieska	 płachta,	 którą	
nieśli	nad	głowami	osób	na	wózkach	
uczniowie	Gimnazjum	nr	2	–	był	 to	
symboliczny”	 wspólny	 dach	 nieba”,	
jednoczący	 i	 integrujący	 wszystkich	
uczestników	 pochodu.	 W	 Miejskim	
Domu	 Kultury	 odbyła	 się	 główna	
część	 wydarzenia-	 występy	 artysty-
czne	a	także	gry	i	zabawy	integracy-
jne.	 -	 Jesteśmy	 tu	po	 to,	 by	przeła-
mywać	 uprzedzenia,	 poznawać	 się,	
akceptować	 swoją	 inność	 –	 mówiła	
koordynująca	 wydarzenie	 Małgor-
zata	 Nosal,	 wicedyrektor	 Zespołu	
Szkół	 Specjalnych.	 -	 Wierzę,	 że	
taki	 dzień	 akceptacji	 i	 integrac-
ji	 w	 Świebodzicach	 trwa	 cały	 rok	
–	 podkreślał	 burmistrz	 Bogdan	
Kożuchowicz.	 W	 wydarzeniu	 wzięli	
udział:	 burmistrz	 Świebodzic,	 wice-
przewodniczący	 RM	 Jan	 Klepiec,	
radna	 Zofia	 Marek,	 dyrektorzy	
świebodzickich	 szkół	 i	 przedszkoli,	
dzieci	 z	 Domu	 Pomocy	 Społecznej	
wraz	 z	 siostrą	 dyrektor,	 uczniowie	
Zespołu	 Szkół	 Specjalnych,	 podop-
ieczni	Środowiskowego	Domu	Sam-
opomocy	 w	 Świebodzicach,	 człon-
kowie	 organizacji	 i	 stowarzyszeń,	
zajmujących	 się	 wsparciem	 osób	
niepełnosprawnych	 i	 wiele	 innych	
osób.	W	części	artystycznej	wystąpił	
Zespół	 Pieśni	 Tańca	 Wałbrzych,	
uczniowie	 ZSZ	 oraz	 żeński	 chórek,	
złożony	z	nauczycieli	Zespołu	Szkół	
a	także	emerytowanych	pedagogów	
i	 członków	 Stowarzyszenia	 „Se-
nior=Aktywny	Obywatel”.	

(red)
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Medyk poza 
zasięgiem 
AZS-u PWSZ
W	kolejnym	spotkaniu	grupy	mi-
strzowskiej	Ekstraligi	kobiet	AZS	
PWSZ	nie	miał	wiele	do	powiedzenia	
w	konfrontacji	z	Mistrzem	Polski.	Po	
dość	jednostronnym	spotkaniu	Medyk	
Konin	pokonał	wałbrzyszanki	5:0.	Mimo	
wysokiej	porażki	podopieczne	Kamila	
Jasińskiego	utrzymały	3.	miejsce	w	ta-
beli,	a	co	za	tym	idzie,	nie	straciły	szans	
na	brązowy	medal	Mistrzostw	Polski.	
W	kolejnym	pojedynku,	do	którego	
dojdzie	jutro	w	Łęcznej,	akademiczki	
zmierzą	się	z	miejscowym	Górnikiem,	
czyli	wiceliderem	klasyfikacji.	Początek	
o	godzinie	13.	
Medyk Konin – AZS PWSZ Wałbrzych 5:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Paulina Dudek (20), 2:0 Paulina Dudek 
(37), 3:0 Agata Guściora (56) 4:0 Paulina Dudek (68), 
5:0 Paulina Dudek (87)
AZS PWSZ: Antończyk, Aszkiełowicz (78 Urbańska), 
Pluta, Mesjasz, Iwańczuk, Dereń (60 Smagur), 
Klepatska, Kowalczyk, Jelenčić, Miłek, Maciukiewicz. 
Trener: Kamil Jasiński

W niedzielę 
juniorskie derby
Z	obu	juniorskich	ekip	Górnika	wiosna	
jest	całkiem	udana	dla	młodszej	drużyny,	
która	poniosła	zaledwie	jedną	porażkę.	
W	minionej	kolejce	wałbrzyszanie	
zmierzyli	się	na	wyjeździe	z	Parasolem	
Wrocław	i	wyjazd	do	stolicy	Dolnego	
Śląska	okazał	się	dość	szczęśliwy	jedynie	
dla	chłopców	Jacka	Fojny,	którzy	zano-
towali	bezbramkowy	remis.	Ich	starsi	
koledzy	schodzili	z	boiska	na	tarczy,	
gdyż	przegrali	z	Parasolem	1:3	tracąc	
pierwszego	gola	po	zaledwie	kilkunastu	
sekundach	pojedynku.	W	najbliższej	
odsłonie	oba	nasze	zespoły	podejmo-
wać	będą	Polonię	Stal	Świdnica,	a	do	
dwumeczu	z	sąsiadem	zza	miedzy	
dojdzie	w	niedzielę	o	godzinie	11	i	13	
na	płycie	bocznej	stadionu	przy	ulicy	
Ratuszowej.	
Dolnośląska liga juniorów starszych
Parasol Wrocław - Górnik Wałbrzych 3:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Konrad Chojnicki (1), 2:0 Józef Stangret 
(43), 2:1 Wojciech Wojciechowski (56), 3:1 Dominik 
Wątor (60)
Górnik: Bartłomiej Ziobro, Patryk Ciepielewski (65 
Antoni Pyrdoł),  Jakub Jędras, Piotr Krawczyk, Rado-
sław Mordal, Adrian Przybysz, Szymon Radzikowski, 
Piotr Świech, Dawid Wodnicki (89 Piotr Sowa), 
Wojciech Wojciechowski, Michał Zaremba. Trener: 
Marcin Domagała
Dolnośląska liga juniorów młodszych
Parasol Wrocław - Górnik Wałbrzych 0:0
Górnik: Kamil Reczulski, Piotr Chałupka, Mateusz 
Drążek, Dominik Igałowicz, Dawid Kokoszka, Rado-
sław Marciniak, Patryk Rękawek (41 Adrian Pyrdoł), 
Miłosz Rodziewicz, Piotr Sudor (60 Wojciech Frączek), 
Enoch Szymocha, Kacper Wiśniewski. Trener: Jacek 
Fojna

Już w sobotę nowy 
mistrz WALS-a?
Choć	ostatnia	kolejka	Wałbrzyskiej	
Amatorskiej	Ligi	Siatkówki	„Aqua-
-Zdrój”	odbędzie	się	w	sobotę	20	maja,	
to	być	może	już	jutro	poznamy	nowego	
mistrza	rozgrywek.	Przed	nami	bowiem	
trzy	spotkania	kolejki,	w	tym	najważ-
niejszy	pojedynek	pomiędzy	Chełm-
cem	oraz	PW	Mabor,	a	więc	jedynymi	
kandydatami	do	końcowego	sukcesu.	
Początek	meczu	wieczoru	o	godzinie	
18.	30	w	hali	PSP	nr	21	na	Podzamczu.	
Plan IV kolejki rundy finałowej
Sobota – 13 maja, hala PSP nr 21:
godz. 16.00: NSK – KP I 
godz. 17.15: Dom Finansowy – Wodociągi
godz. 18.30: Chełmiec – PW Mabor

Bartłomiej Nowak 

Miał być spacerek Górnika w fi-
nale Pucharu Polski na szczeblu 
okręgowym, tymczasem wał-
brzyszanie grając na własnych 
„śmieciach” musieli uznać wyż-
szość przedstawiciela klasy okrę-
gowej. Chodzi o Victorię Tuszyn, 
która w środę zupełnie niespo-
dziewanie, ale całkowicie zasłu-
żenie pokonała biało-niebieskich 
2:1. 

Choć	 w	 finale	 rozgrywek	 na	
szczeblu	 okręgowym	 naprzeciw	
siebie	 stanęli:	 III-ligowiec	 oraz	 re-
prezentant	 „okręgówki”,	 to	na	boi-
sku	 trudno	 było	 zauważyć	 różnicę	

między	obiema	ekipami.	Co	prawda	
technicznie	 lepsze	 wrażenie	 spra-
wiali	wałbrzyszanie,	jednak	ich	prze-
waga	w	polu	nie	miała	w	pierwszej	
połowie	przełożenia	na	okazje	pod-
bramkowe.	 Do	 przerwy	 nasi	 tak	
naprawdę	tylko	raz	zagrozili	bramce	
Michała	 Kowalskiego,	 jednak	 Kamil	
Sadowski	 nie	 wykorzystał	 sytuacji	
sam	 na	 sam	 z	 golkiperem	 Victorii	
trafiając	w	rywala.

Po	 zmianie	 stron	 na	 boisku	 po-
jawili	 się	 między	 innymi	 Marcin	
Morawski	oraz	Dominik	Bronisław-
ski	 i	 w	 rezultacie	 Górnicy	 w	 końcu	
zaczęli	 częściej	 gościć	 pod	 polem	
karnym	 Victorii.	 W	 56	 minucie	

Bronisławski	 zamieszał	 defensy-
wą	 tuszynian,	 jednak	 jego	 mierzo-
ne	 uderzenie	 z	 13	 metrów	 odbiło	
się	 od	 dalszego	 słupka	 i	 wpadło	
prosto	 w	 ręce	 Kowalskiego.	 Nasi	
praktycznie	 nie	 schodzili	 z	 połowy	
przyjezdnych,	 którzy	 nastawili	 się	
na	 grę	 z	 kontry.	 Powyższa	 taktyka	
przyniosła	 powodzenie	 przeciwni-
kowi	w	73	minucie,	kiedy	 to	 szyb-
ki	 wypad	 Victorii	 celnym	 strzałem	
wykończył	 Aldeir.	 W	 odpowiedzi	
z	30	metrów	huknął	Sebastian	Sur-
maj,	 ale	 bramkarz	 przyjezdnych	
przeniósł	 uderzenie	 na	 rzut	 rożny.	
Wydawało	 się,	 iż	 wyrównujący	 gol	
jest	tylko	kwestią	czasu,	gdy	po	za-

Sensacja w finale Pucharu Polski
ledwie	120	sekundach	od	pierwszej	
bramki	 eksplozja	 radości	 wstrząs-
nęła	piłkarzami	Tuszyna	i	ich	rodzi-
nami,	które	dość	licznie	przybyły	na	
Ratuszową.	Po	kolejnej	błyskawicz-
nej	 kontrze	 Karol	 Bohajczuk	 minął	
naszą	 obroną,	 aby	 następnie	 celnie	
przymierzyć	do	siatki.	

Utrata	 drugiego	 mocno	 podraż-
niła	III-ligowców,	cóż	jednak	z	tego,	
skoro	 wałbrzyszanie	 mieli	 spore	
problemy	 ze	 skutecznością.	 W	 76	
minucie	 w	 olbrzymim	 zamieszaniu	
nasi	 dwukrotnie	 uderzali	 z	 zale-
dwie	5	metrów,	ale	piłka	nie	chcia-
ła	 wpaść	 do	 siatki,	 aby	 ostatecznie	
paść	łupem	golkipera	Victorii.	W	92	
minucie	po	dośrodkowaniu	z	rzutu	
rożnego	 Sadowskiego	 do	 futbo-
lówki	 wyskoczył	 Dariusz	 Michalak,	
jednak	 jego	 główka	 z	 kilku	 zale-
dwie	 metrów	 okazała	 się	 minimal-
nie	 niecelna.	 Chwilę	 później	 jeden	
z	 gości	 dość	 przypadkowo	 dotknął	
piłki	 w	 polu	 karnym	 ręką	 i	 sędzia	
wskazał	 na	 „wapno”.	 Do	 wykona-
nia	„11”	podszedł	 Jan	Rytko,	 jednak	
jego	 strzał	 odbił	 Kowalski.	 Dobitka	
kapitana	miejscowych	było	już	celna	
i	 od	95	minuty	przegrywaliśmy	1:2.	
To	było	jednak	wszystko	w	wykona-
niu	Górników,	gdyż	po	chwili	arbiter	
odgwizdał	 koniec	 pojedynku,	 który	
przyniósł	niespodziewany	triumf	Vic-
torii	Tuszyn.	

Bartłomiej Nowak

Puchar Polski
Finał na szczeblu okręgowym
Górnik Wałbrzych – Victoria Tuszyn 1:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Aldeir (73), 0:2 Karol Bohajczuk (75), 1:2 
Jan Rytko (90+3)
Górnik: Malczewski (46 Ziobro), Michalak, Rytko, 
Krzymiński, Surmaj, Bogacz, Sobiesierski, Popowicz 
(46 Bronisławski), Brzeziński (46 Morawski), 
Sadowski, Młodziński. Trenerzy: Robert Bubnowicz 
oraz Marcin Morawski 

Niżej notowani goście z Tuszyna nie przestraszyli się III-ligowego Górnika wygrywając na boisku wałbrzyszan 2:1 
i zdobywając tym samym Puchar Polski na szczeblu okręgowym

Po ośmiu wygranych z rzędu pił-
karze Zdroju Jedlina-Zdrój stra-
cili pierwsze punkty w rundzie 
wiosennej. Jako jedyna jak do-
tąd sposób na ekipę Radosława 
Kwiatkowskiego znalazła Pogoń 
ZEM Duszniki-Zdrój, która zre-
misowała u siebie z rewelacją 
„okręgówki” 1:1. 

To	 dość	 szczęśliwy	 punkt	 jedli-
nian,	którzy	po	samobójczym	trafie-
niu	Łukasza	Samca	z	27	minuty	prze-
grywali	 w	 Dusznikach-Zdroju	 0:1.	
Goście	 do	 końca	 walczyli	 o	 zmianę	
niekorzystnego	rezultatu	i	wreszcie,	
już	w	doliczonym	czasie	meczu,	po-
stawili	 na	 swoim.	 Po	 dośrodkowa-
niu	Macieja	Kwiatkowskiego	w	pole	
karne	miejscowych	do	piłki	doszedł	
wprowadzony	 na	 boisko	 po	 prze-
rwie	 Ireneusz	 Włochowski,	 który	
najpierw	 trafił	 w	 poprzeczkę,	 a	 na-
stępnie	 efektowną	 przewrotką	 do-
prowadził	 do	 remisu.	 Przeciwnicy	
ostro	 protestowali	 argumentując,	 iż	
jeden	z	 interweniujących	obrońców	
Pogoni	 zdołał	 wybić	 futbolówkę,	
jednak	 sędzia	 nie	 dał	 się	 przekonać	
wskazując,	 iż	piłka	całym	obwodem	
przekroczyła	linię	bramkową.	

W	 środę	 nadrobiono	 część	 zale-
głości	z	ostatniego	weekendu	kwiet-
nia.	 W	 klasie	 okręgowej	 Górnik	
Boguszów-Gorce	 pokonał	 u	 siebie	
Zamek	 Kamieniec	 Ząbkowicki	 1:0,	
a	 lider	 z	 Kłodzka	 dość	 nieoczeki-
wanie	podzielił	się	punktami	z	jedną	

Przerwana passa Zdroju
z	najsłabszych	ekip	 ligi	 –	Piławianką	
Piława.	To	korzystny	wynik	dla	Gór-
nika,	 który	 dzięki	 temu	 zmniejszył	
stratę	do	Nysy	do	3	„oczek”.	W	kla-
sie	 A	 tymczasem	 walczący	 o	 utrzy-
manie	 Skalnik	 Czarny	 Bór	 wygrał	
drugi	mecz	z	rzędu,	tym	razem	po-

konując	na	wyjeździe	sąsiada	w	tabe-
li	–	KS	Walim	2:1.	

Jeśli	 chodzi	 zbliżającą	 się	 odsło-
nę	 „okręgówki”,	 to	 uwagę	 kibiców	
zwracają	 przede	 wszystkim	 mecze	
w	 Kłodzku	 oraz	 Jedlinie-Zdroju.	
W	sobotę	o	godzinie	17	lider	podej-

mie	 wspomnianą	 drużynę	 z	 Bogu-
szowa-Gorc	i	jeśli	podopieczni	Rafa-
ła	Siczka	po	raz	drugi	w	tym	sezonie	
znajdą	sposób	na	Nysę,	to	awansują	
na	1.	miejsce	w	tabeli.	O	ile	trudno	
oczekiwać	 większej	 grupy	 fanów	
boguszowskiego	 zespołu	 w	 Kłodz-
ku,	 o	 tyle	 można	 się	 spodziewać	
sporej	 liczby,	 a	 może	 nawet	 kom-
pletu	 widzów	 na	 jutrzejszym	 me-
czu	 w	 Jedlinie-Zdroju.	 Przed	 nami	
bowiem	 uzdrowiskowe	 derby,	 czyli	
niezwykle	 ciekawie	 zapowiadająca	
się	konfrontacja	miejscowego	Zdro-
ju	z	„Mineralnymi”,	a	więc	MKS-em	
Szczawno-Zdrój.	 Początek	 spotka-
nia	o	godzinie	17.	

Bartłomiej Nowak

Wyniki zaległych spotkań – klasa okręgowa:
Górnik Boguszów-Gorce – Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki 1:0
Piławianka Piława Górna – Nysa Kłodzko 0:0

Klasa A:
KS Walim – Skalnik Czarny Bór 1:2

Plan 25 kolejki klasy okręgowej
Sobota – 13 maja, godz. 17:
Zjednoczeni Żarów – LKS Bystrzyca Górna
Nysa Kłodzko – Górnik Boguszów-Gorce
Zdrój Jedlina-Zdrój – MKS Szczawno-Zdrój
Iskra Jaszkowa Dolna – Piławianka Piława Górna

Niedziela – 14 maja, godz. 17:
Unia Złoty Stok – Orlęta Krosnowice
Zamek Kamieniec Ząbkowicki – Victoria Tuszyn
pauza – Grom Witków oraz Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój

Jesienią Górnik Boguszów-Gorce pokonał u siebie Nysę Kłodzko 2:1. 
A jak będzie w jutrzejszym rewanżu?
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania	w	domu	pacjenta,	
mgr	analityki	medycznej	

Bogdan Leśniak 
tel.	604-770-599,
od	6:00	do	22:00
tel.	74	848-6767

od	10:00	do	15:00	

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł 
bez zabezpieczeń 

i poręczycieli
• specjalna oferta 

dla emerytów, rencistów 
i rolników

• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko 

sprawdzonych firm
• również dla osób 

obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób 

bez dochodu
 ul. Broniewskiego 69 

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), 

tel. 74 666 88 99 

OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

BUS 9 OSOBOWY 

DO WYNAJĘCIA
od 120 zł netto/doba
Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje), 

służbowe, przewóz ładunków, itp. 

TEL:  603 272 975

Od 2002 roku 
wzmacniamy 

markę naszych 
klientów

Wydanie elektroniczneTygodnika 30minut 
dostępne również na stronie www.30minut.pl 

w zakładce e-gazeta

I wszystko wiesz…

Restauracja TAWERNA 
zaprasza 

na codziennie inny zestaw 
obiadowy w cenie 12 zł 

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy, 

oraz inne imprezy okolicznościowe 

Tel. 782415380 Wałbrzych 

ul. Broniewskiego 65 D

 (obok marketu B1 dawny Real)

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

PANELE PODŁOGOWE, 

OKNA 
PREZENTACJA U KLIENTA W DOMU

50 WZORÓW PANELI DO WYBORU

TEL. 605 062 642

Dojazd do klienta na terenie 

Wałbrzycha i w odległości 15 km 

BEZPŁATNIE

W niedzielę 14 maja odbędzie się 
kolejna, czwarta już edycja wyści-
gu kolarskiego pod nazwą Grand 
Prix Głuszycy MTB Podziemia 
Osówki w ramach Pucharu Stre-
fy MTB Sudety. Wyścig będzie 
przebiegał na dwóch dystansach: 
MINI 26 km i 800 metrów prze-
wyższenia oraz MEGA 47 km 
i 1800 metrów przewyższenia.

Trasa	dystansu	MINI	o	długości	26	
km	 przebiega	 całkowicie	 przez	 ma-
syw	 Włodarza,	 prowadząc	 drogami	
i	ścieżkami	leśnymi	przez	malownicze	
stawy	przy	ul.	Leśnej,	Przełęcz	Mar-
cową,	 wspinając	 się	 na	 szczyt	 Wło-
darza.	 Z	 Włodarza	 kolarze	 zjeżdżać	
będą	poprzez	górę	Soboń	w	kierun-
ku	 Zimnej	 Wody	 nasypami	 kolejki	
oraz	drogami	używanymi	do	budowy	
kompleksu	Riese.	Z	poziomu	Zimnej	
Wody	rozpocznie	się	wspinaczka	leś-
nymi	 duktami	 na	 Osówkę,	 Jaworek	
i	ponownie	Włodarz,	z	którego	zjazd	
przez	Przełęcz	Marcową	poprowadzi	
wyścig	 na	 łąkę	 nad	 głuszyckimi	 sta-
wami.	 Stamtąd	 kolarze	 podjadą	 na	
pomarańczową	 trasę	 MTB,	 z	 której	
szlakiem	 zielono-pomarańczowym	
zjadą	do	mety	na	ulicy	Parkowej.	Tra-
sa	dystansu	MEGA	(	47	km	długości)	
na	 początkowych	 11	 km	 przebie-
ga	 po	 trasie	 MINI,	 	 oddziela	 się	 tuż	
przed	 Osówką	 i	 skręca	 w	 kierunku	
Sierpnicy.	Kolarze	pokonujący	dystans	
MEGA	 przejadą	 obok	 budowli	 i	 po-
zostałości	 po	 barakach	 obozowych	
znajdujących	 się	u	podnóża	Osówki,	
po	 czym	 skręcą	 w	 kierunku	 Kobyli-
cy.	Po	przekroczeniu	rzeki	Bystrzycy	
oraz	 linii	 kolejowej,	 łąkami	 dotrą	 do	
Gór	Suchych,	podjeżdżając	pod	górę	
Źródlaną	oraz	Czarnocha.	Następnie	

Wyścig Grand Prix 
Głuszycy

pasem	 granicznym	 dotrą	 do	 szczy-
tów	Słodna	i	Kościelec,	spod	którego	
zjadą	 na	 Ustronie,	 a	 stamtąd	 poja-
dą	 na	 kultowy	 niebieski	 singiel	 pod	
Granicznikiem.	Po	zjeździe	 z	niebie-
skiego	 singla	 kolarzy	 czeka	 podjazd	
pod	Turzynę,	a	następnie	Rogowiec,	
z	którego	poprzez	Jeleniec	Mały	zja-
dą	 w	 Dolinę	 Rybną.	 Po	 przekrocze-
niu	 Doliny	 Rybnej	 czeka	 ich	 wjazd	
na	 Przełęcz	 pod	 Wawrzyniakiem,	
z	 której	 zjadą	 poprzez	 ulicę	 Zdro-
jową	 na	 ulicę	 Sienkiewicza.	 Stamtąd	
ulicą	Mazurską	dojadą	nad	Staw	Wa-
welski,	 a	 następnie	 leśnymi	 drogami	
do	 mety	 na	 ulicy	 Parkowej.	 Organi-
zatorami	 imprezy	 są	 Stowarzysze-
nie	 Przyjaciół	 Głuszycy,	 Powiat	 Wał-
brzyski	oraz	Gmina	Głuszyca,	którzy	
zaplanowali	 start	oraz	metę	wyścigu	
na	 ulicy	 Parkowej	 w	 Głuszycy.	 Trasa	

wyścigu	 jest	 ułożona	 w	 taki	 sposób,	
aby	 przebiegała	 przez	 najbardziej	
malownicze	i	turystycznie	atrakcyjne	
punkty	 gminy	 Głuszyca.	 Dodatkowo	
dla	dzieci	 	w	wieku	do	 lat	14	zorga-
nizowany	zostanie	wyścig	rowerowy.	

Zapisy	 w	 biurze	 zawodów	 przy	 ul.	
Parkowej	9	w	dniu	14	maja	w	godz.	
10.30-11.00.	 Start	 młodych	 kolarzy	
ok.	11.15.	Udział	w	wyścigu	dziecię-
cym	jest	bezpłatny.	

(red)
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USŁUGI

(3)	MEBLE NA WYMIAR	-	KUCHNIE,	
SZAFY,	GARDEROBY,	ZAMÓWIENIA	
INDYWIDUALNE	-TANIO!	WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM	TEL.	607	
218	533

(6) CZYSZCZENIE DYWANÓW 
I TAPICERKI MEBLOWEJ. SOLIDNIE 
I TANIO TEL. 606 316 803

(9)	HYDRAULIK	–	TEL	506	754	379

(4) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

(9)	BASIA-CLEAN	pranie	tapicerki	meb-
lowej	TANIO.	www.basia-clean.pl	tel.	
884	383	816

(0) Remonty dachów, rynien, usuwa-
nie przecieków itp. Tel. 732 849 111

(8) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY,	ZABUDOWA	I	INNE	STOLARSKIE. 
TANIO TEL.	692	123	981

(9)	Montaż	i	ustawianie	anten	sateli-
tarnych	oraz	DVBT.	Szybko,	solidnie	
TANIO.	Tel.	606	937	229

(1) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(1) ELEKTRYK 888 322 334

(3)	Naprawa	TELEWIZORÓW LCD	
i	innych,	również	w	domu	klienta.	
Naprawa	FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH	Rok	
gwarancji	na	usługę.	Czynne	od	9	-	17	
w	sobotę	do	13	793-10-10-22	lub	74-
660-38-43

(0)	Naprawa,	sprzedaż	maszyn	do	szycia,	
domowe	i	przemysłowe.	Sklep,	części	
zamienne.	Ul.	Hetmańska	1,	Wałbrzych.	
Tel.	723-265-731	lub	74	664	27	70

(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(0)	Naprawy	sprzętu	radiowo-	telewizyj-
nego,	wszystkie	firmy,	gwarancja,	dojazd	
do	klienta.	Kontakt:	505874992

(19) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(3)	Firma	Serene	zatrudni	pracowni-
ków	do	opieki	osób	starszych	w	Polsce	
i	w	Niemczech.	Kontakt	602	784	629	,	
e-mail:	serene27@wp.pl	

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie : odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

MOTORYZACJA

(3) SPRZEDAM  FORD FOCUS 
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł 
do negocjacji, tel. 608 034 996  

NIERUCHOMOŚCI

(6) Do wynajęcia pokoje. Tel. 693 06 
94 86

(1)	Poszukuje	mieszkania	do	wynajęcia	
do	600	zł.	Wałbrzych	i	okolice	numer	
telefonu	507747945.

(3) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na garderobę, 
balkon. VI piętro w budynku z windą. 
Biały Kamień. tel. 668 433 830

(3)	Sprzedam	mieszkanie	w	Walimiu	
–	bez	pośredników	52	m2,	parter,	3	

BON	–SZCZAWNO	ZDRÓJ,	Dom	
w	zabudowie	szeregowej,	119	m2,	
działka	od	170	do	220	m2.	Garaż	
w	bryle	budynku.	Cena:	298	000	zł		(nr:	
1593)	-	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	33,	
(74)	666	66	06

BON	–SZCZAWIENKO,	luksusowy	
dom	z	ogrodem	zimowym,	423	m2,	
2	niezależne	wejścia,	działka	5000m2.	
Garaż	na	3	samochody,		6	pokoi,	4	
łazienki,	sauna,	siłownia,	ogród-1937m2	
z	oczkiem	wodnym	Cena:	1	490	000	zł		
(nr:	2309)	-	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	
33,	(74)	666	66	06

BON	-Oferta	tylko	w	naszym	biurze!	
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,	46,75	m2,	
2	piętro,	2	pokoje,	ogrzewanie	gazowe,	
kuchnia	w	zabudowie,	łazienka	z	wc	
i	prysznicem,	do	wprowadzenia.	Cena:	
89	000tys.(2286)	-	(74)	843	33	33,	(74)	
666	66	06,	(74)	666	66	09

BON-	SOBIĘCIN,	mieszkanie	tylko	
za	gotówkę,81	m2,3pokoje,	kuchnia,	
łazienka,	pierwsze	piętro,Cena:	23	000	
zł	(nr:	23)	(74)	666	66	06,	(74)	666	66	
09,	(74)	843	33	33

BON	–WALIM		mieszkanie,	32m2,	2	
pokoje,		jasna	kuchnia,	pierwsze	piętro		
Cena:	65	000	zł	(nr:	2335)	-	(74)	666	66	
06,	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	33

BON	–ŚRÓDMIEŚCIE,	lokal	na	sprze-
daż	lub	wynajem,100m2,	okna	PCV,	
ogrzewanie	gazowe,	w	reprezentacyjnej	
kamienicy	Cena:	300	000	zł		(nr:	2161)	
-	(74)	666	66	06,	(74)	666	66	09,	(74)	
843	33	33

BON	–		SPRZEDAŻ	LUB	WYNAJEM	6	
km	od	granic	Wałbrzycha,	mieszkanie,	
parter,	60m2,	3	pokoje,	aneks	kuchenny,	
łazienka,	przedpokój,	taras.	Cena:	99	
800		zł	(nr.2303)	-	(74)	666	66	09,	(74)	
666	66	06,	(74)	843	33	33

BON	–	PIASKOWA	GÓRA,	mieszkanie	
do	wprowadzenia,	45	m2,	kuchnia,	
łazienka,	ogrzewanie	miejskie.	Cena:	
109	000		zł	(nr.2334)	-	(74)	843	33	33,	
(74)	666	66	06,	(74)	666	66	09

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE!	DLA	ZDECYDOWANYCH	
KLIENTÓW	POSZUKUJEMY	MIESZ-
KAŃ	2-3	POKOJE	PIASKOWA	GÓRA!!!

LOKALE	DO	WYNAJĘCIA	PIASKOWA	
GÓRA!!!	Posiadamy	następujące	lokale	
do	wynajęcia	na	Piaskowej	Górze,	Tel:	
513	130	023,	(74)	640	11	73

1.	58,75m2,	I	piętro	w	głównym	ciągu	
pieszych,	czynsz	najmu	1500	zł/	brutto

2.	251m2,	I	piętro	z	osobnym	wejściem,	
tarasem,	czynsz	najmu	4200	zł/netto

3.	149m2,	I	piętro	z	osobnym	wejściem,	
tarasem,	po	remoncie,	czynsz	najmu	
3000	zł/netto

4.	64m2,	parter	w	głównym	ciągu	pie-
szych,	czynsz	najmu	2837	zł/brutto

5.	70m2,	parter	w	pobliżu	B1,	duże	
witryny,	po	remoncie,	czynsz	najmu	
3300	zł/	brutto

6.	49,5m2,	I	piętro,	po	remoncie,	głów-
ny	ciąg	pieszych,	czynsz	najmu	1700	zł/
brutto

OKAZJA!!!	BIAŁY	KAMIEŃ-	37m2,	
pokój	z	garderobą,	kuchnia	z	oknem,	
łazienka	z	WC,	przedpokój.	Mieszkanie	
po	remoncie,	na	parterze	kamienicy.	
Cena:	65	900	zł	do	negocjacji.	Tel:	513	
130	023,	(74)	640	11	73

HIT!	KONRADÓW-	DZIAŁKA,	po-
wierzchnia	15	000	m2,	nieruchomość	

z	dużym	potencjałem.	Atrakcyjna	cena:	
150	000	zł	do	negocjacji	(10	zł/m2).	Tel:	
502	668	974,	(74)	640	11	73

BIAŁY	KAMIEŃ-	38	 m2,	2	pokoje,	
kuchnia.	Mieszkanie	na	III	piętrze	ka-
mienicy,	do	kapitalnego	remontu,	niskie	
koszty	utrzymania.	Cena:	40	000	zł	do	
negocjacji.	Tel:	502	668	974,	(74)	640	
11	73

BIAŁY	KAMIEŃ-	26m2,	kawalerka	
z	widną	kuchnią,	łazienką	z	WC,	
przedpokojem.	Mieszkanie	na	VI	piętrze	
w	wieżowcu,	idealne	pod	inwestycję.	
Cena:	63	000	zł	do	negocjacji.	Tel:	502	
668	974,	(74)	640	11	73

NOWE	MIASTO-	100m2,	3	pokoje,	
widna	kuchnia,	łazienka	z	WC,	przedpo-
kój.	Mieszkanie	na	parterze,	do	remon-
tu	z	osobnym	wejściem	od	podwórka.	
Cena:	89	000	zł	do	negocjacji.	Tel:	502	
668	974,	(74)	640	11	73

PIASKOWA	GÓRA-	63m2,	2	pokoje,	
widna	kuchnia,	łazienka	z	WC,	przedpo-
kój.	Mieszkanie	do	odświeżenia,	II	pię-
tro	w	kamienicy,	ogrzewanie	gazowe.	
Cena:	90	000	zł	do	negocjacji.	Tel:	509	
180	718,	(74)	640	11	73

PIASKOWA	GÓRA-	42m2,	2	poko-
je,	widna	kuchnia,	łazienka	z	WC,	
przedpokój.	Mieszkanie	po	generalnym	
remoncie,	na	II	piętrze	w	bloku,	balkon.	
Cena:	129	000	zł	do	negocjacji.	Tel:	502	
668	974,	(74)	640	11	73

PODZAMCZE-	45m2,	2	pokoje,	kuch-
nia	z	oknem,	łazienka	z	WC,	przedpo-
kój.	Mieszkanie	w	pełni	wyposażone,	
na	VI	piętrze	w	bloku.	Cena:	152	000	
zł	do	negocjacji.	Tel:	502	668	974,	(74)	
640	11	73

PODZAMCZE-	53m2,	3	pokoje,	
widna	kuchnia,	łazienka,	osobno	WC,	
przedpokój,	duży	balkon.	Mieszkanie	po	
remoncie,	II	piętro	w	bloku.	Cena:	177	
000	zł	do	negocjacji.	Tel:	502	668	974,	
(74)	640	11	73

DOM	GŁUSZYCA-	180m2,	działka	
1054m2,	dom	II	piętrowy,	strych	do	
zagospodarowania.	W	bryle	budynku	
garaż.	Cicha	okolica.	Cena:	195	000	zł	
do	negocjacji.	Tel:	502	668	974,	(74)	
640	11	73

GŁUSZYCA-	65m2,	3	pokoje,	kuchnia,	
łazienka	z	WC,	przedpokój.	Mieszkanie	
po	generalnym	remoncie	z	bezpośred-
nim	wyjściem	na	ogród.	Cena:	119	000	
zł	do	negocjacji.	Tel:	509	180	718,	(74)	
640	11	73

SZCZAWNO	ZDRÓJ-	80m2,	salon	
z	aneksem	kuchennym,	2	pokoje,	
łazienka	z	WC,	przedpokój.	Mieszkanie	
w	trakcie	remontu,	do	wykończenia,	
piwnica	65m2.	Cena:	260	000	zł	do	
negocjacji.	Tel:	509	180	718,	(74)	640	
11	73

ŚWIEBODZICE-	43m2,	3	pokoje,	ciem-
na	kuchnia,	łazienka	z	WC,	przedpokój.	
Mieszkanie	w	bloku	na	parterze,	do	
odświeżenia.	Cena:	130	000	zł	do	nego-
cjacji.	Tel:	509	180	718,	(74)	640	11	73

DOM	ŚWIEBODZICE-	165m2,	zago-
spodarowana	działka	950m2.	Dom	VI	
kondygnacyjny,	nowocześnie	wykończo-
ny.	Ogrzewanie	gazowe	plus	kominek.	
Cena:	375	000	zł	do	negocjacji.	Tel:	502	
668	974,	(74)	640	11	73

1.	SOWA&VICTORIA	Nowe	Miasto,	
spokojna	okolica,	62,50	m2	na	I	piętrze	
2	pokoje	po	kapitalnym	remoncie	na	
pierwszym	piętrze!Cena:	115,000	zł.	
DO	NEGOCJACJI!Tel:	502-657-640

2.	SOWA&VICTORIA	Świe-
bodzice,	nowe,	dwupoziomo-
we	mieszkanie	101m2	w	stanie	
do	wykończenia!TRAKCYJNA	

CENA!169,000	zł.	DO	NEGOCJACJI!	
Tel:	502-657-640

3.	SOWA&VICTORIA	Boguszów-Gorce	
nowe	budownictwo	2-pokojowe	
mieszkanie	z	aneksem	kuchennym	z	od-
rębnym	WC	i	łazienką	po	kapitalnym	
remoncie.	I	piętro	z	balkonem.	Cena	
115,000	zł.	DO	NEGOCJACJI	Tel	:	
502-657-640

4.	SOWA&VICTORIA	DO	NEGO-
CJACJI!	Szczawienko	,	2	pokoje	po	
remoncie	z	ogródkiem	!	Cena	116	000.	
Polecamy	!	Tel:	530-913-259

5.	SOWA&VICTORIA	Piaskowa	Góra,	3	
pokoje	w	budynku	z	windą,	po	remon-
cie	!!!	Cena	129	000	.	Polecamy!	Tel:	
530-913-259

6.	SOWA&VICTORIA	Śródmieście	
-	okolice	szpitala,	3	pokoje,	wysoki	
standard,	mieszkanie	z	ogródkiem	!	
cena	168	000	do	negocjacji.	Polecamy	!	
Tel.	530-913-259

7.	SOWA&VICTORIA	DO	NEGOCJA-
CJI	Na	sprzedaż	mieszkanie	na	PIASKO-
WEJ	GÓRZE,	Pow.	55	m2,	3	pokoje,	do	
odświeżenia,	CENA	155.000	tys	zł,	Tel:	
519-121-102

8.	SOWA&VICTORIA	Na	sprzedaż	lokal	
z	możliwością	adaptacji	na	mieszkanie	
w	JEDLINIE	ZDRÓJ,	Pow.	157,94	m2,	
do	remontu,	CENA	62.000	tys.	zł,	DO	
NEGOCJACJI.	Tel:	519-121-102

9.	SOWA&VICTORIA	Nowe	Miasto,	
87,98	mkw,	3	pokoje	-	cena	89	000	do	
negocjacji	!519-121-102

10.	SOWA&VICTORIA	Mieszkanie	
w	pobliżu	Parku	Sobieskiego,	w	czte-
rorodzinnym	domu,	z	możliwością	
adaptacji	strychu	i	postawienia	garażu	
w	podwórku.	Dwa	pokoje,	co	gazowe,	
reszta	do	remontu.	Tel:	502-657-353

11.	SOWA&VICTORIA	Dwupoko-
jowe	mieszkanie	w	bardzo	dobrym	
stanie,	w	czteropiętrowym	budynku	
na	Podzamczu.	40m2,	cena	120	ty.	do	
negocjacji.	Tel:	502-657-353

12.	SOWA&VICTORIA	Piękne	mieszka-
nie	po	kapitalnym	remoncie,	3	pokoje,	
kuchnia,	łazienka	+	korytarz,	86m2,	
zadbana	klatka	schodowa	w	śródmieś-
ciu,	160	000tyś	do	negocjacji!	Tel:	
502-665-504

13.SOWA&VICTORIA	Nowe	Mia-
sto,	2	pokoje,	łazienka,	jasna	kuchnia,	
po	remoncie!	Cena:	79	900zł	do	
negocjacji!Tel:	502-665-504

14.	SOWA&VICTORIA	Biały	Kamień,	
rejon	Aqua	Zdrój,	2	pokoje,	jasna	
kuchnia,	łazienka	z	wc,	po	kapitalnym	
remoncie,	50m2	-	cena:	129	900zł	do	
negocjacji!

Tel:	502-665-504

15.	SOWA&VICTORIA	Podzamcze,	
kawalerka	27	mkw	do	remontu,	65	000	
,	Tel:	506-717-014

16.	SOWA&VICTORIA	Podzamcze,	2	
pokoje	(40	mkw)	–	cena	105	000!

Tel:	506-717-014

17.	SOWA	&	VICTORIA	Podzamcze,	64	
mkw	(	3	pokoje	)	do	remontu-	cena	175	
000!	Tel:	506-717-014

18.	SOWA	&	VICTORIA	Mieroszów,	
mieszkanie	w	centrum	do	niewielkiego	
remontu,	2	pokoje,	otwarta	kuchnia,	
łazienka	z	wc.	49m2	cena	75000	zł.	Tel.	
519-121-104

19.	SOWA&VICTORIA	Wałbrzych	-	
Szczawienko	mieszkanie	po	kapitalnym	
remoncie	2	pokoje	w	jednym	aneks	
kuchenny	w	zabudowie,	łazienka	z	wc,	
przedpokój,	33m2	cena	85000zł

Tel:	519-121-104

20.	SOWA&VICTORIA	Gorce,	miesz-
kanie	do	remontu	3	pokoje	w	tym	jeden	
z	aneksem	kuchennym,	łazienka	z	wc,	
wysoki	parter.	54m2,	cena	60000zł	Tel:	
519-121-104

pokoje,	kuchnia,	niski	czynsz,	cena		44	
tyś,	tel.	609736720

(4)	Sprzedam	działki	budowlane	w	pełni	
uzbrojone	,	Wałbrzych	ul.	Orkana	103,	
tel.	600	851	189	
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www.bon-nieruchomosci.pl

BON	–TYLKO	ZA	GOTÓWKĘ!	Nowe	
Miasto-	32,5	m2pokój	z	kuchnią	i	łazien-
ką,	po	remoncie	i	wymianie	instalacji	
CENA:	25	000	zł	(nr:	2338)-	(74)	843	
33	33,	(74)	666	66	06,	(74)	666	66	09

BON	–ŚRÓDMIEŚCIE,	lokal	biurowy,	
50m2,	parter,	3	pomieszczenia,	wc,	
poczekalnia,	ogrzewanie	elektryczne.	
Cena:	158	000zł.	Wynajem-1600	zł	(nr:	
1124)	-	(74)	843	33	33,	(74)	666	66	09

BON	–JACZKÓW,	sprzedaż	lub	wyna-
jem	,	250m2,	działka	5000m2,	nadaję	się	
na	agroturystykę,	piękne	widoki.	Cena:	
89	000zł,	nr:	(2190)	(74)	666	66	06,	(74)	
666	66	09,	(74)	843	33	33

BON	–Oferta	tylko	w	naszym	biurze!	
ulica	BARDOWSKIEGO	mieszkanie	
41m2,	rozkładowe	do	własnej	aranżacji,	
słoneczne	2	pokoje,	jasna	kuchnia	,	niski	
czynsz	Cena:79	000zł		(nr:2323)		-(74)	
843	33	33,	(74)	666	66	09

BON	–	CENTRUM	
WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy	dom	
180	m2-	4		niezależne	mieszkania	
2-pokojowe	z	łazienkami	na	każdym	
z	pięter,	ew.	200-metrowe	pomiesz-
czenia	warsztatowe	z	dopłatą	sprzedaż	
lub	wynajem.	Cena:	220	000	zł	(nr:2322		
)	-	(74)	666	66	09,	(74)	666	66	06,	(74)	
843	33	33

BON	–NOWE	MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ,	46m2,		2	pokoje,	ogrze-
wanie	gazowe,	wysoki	parter.	Cena	
wynajmu:	890	zł,	sprzedaż:	99	000	zł	
(nr:	2061)	-	(74)	666	66	09,	(74)	843	
33	33

BON	–GŁUSZYCA,	dwupoziomowy	
lokal	użytkowy,	200	m2,	5	pomieszczeń	
z	zapleczem,		piękna	okolica,	Cena:	
170000	zł,	wynajem:1500	zł	(nr:2312		)	
-	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	33

BON	–	NOWA	RUDA,	mieszkanie	
w	bliźniaku,	189m2,	4	pokoje,	łazienka,	
salon	z	wyjściem	do	ogrodu,	garaż	
Cena:129	000	zł	(nr:	2295)	-	(74)	843	
33	33,	(74)	666	66	06

BON	–	GRZĘDY-stodoła	murowana	
na	sprzedaż	z	możliwością	adaptacji	na	
dom,	działka	.2500m2.	Obiekt	idealny	
na	agroturystykę.	Cena:	89	000	do	
negocjacji	(	nr:	2023)-	(74)	843	33	33,	
(74)	666	66	09

BON	–	SZCZAWNO	ZDRÓJ,	mieszka-
nie	z	ogrodem,	59	m2,	2	pokoje,	parter,	
z	niezależnym	wejściem,	do	wprowa-
dzenia	.	Cena:	159	000	zł		(	nr:	2297)-	
(74)	843	33	33,	(74)	666	66	09

BON	–SZCZAWNO	ZDRÓJ,	58	m2,	
3	pokoje,	garderoba,	kuchnia,	łazienka	
z	kabiną	prysznicową	oraz	WC.	Cena:	
169	000	zł.	Możliwa	zamiana	na	Wroc-
ław	z	dopłatą.	(	nr:	1949)	-	(74)	666	66	
06,	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	33

BON	–SZCZAWIENKO,	luksusowe		
mieszkanie	z	ogrodem,	wysoki	parter,	
44	m2,	2	pokoje,	łazienka,	ogrzewanie	
gazowe	i	kominek.	Cena:	117	000zł	
(nr:1562)	-	(74)	666	66	09,	(74)	843	33	
33,	(74)	666	66	06

BON	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	mieszkanie	
z	balkonem,	79m2,	3	pokoje,	kuchnia	,	
ogrzewanie	gazowe,	do	modernizacji,	
Cena:	85	000	zł	(nr:	2298)	-	(74)	843	33	
33,	(74)	666	66	06,	(74)	666	66	09

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 797 982 003, NAPISZ e-mail: sekretariat@30minut.pl
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Uwaga przyśpieszamy!
Teraz jeszcze większe wsparcie dla nowo tworzonych fi rm

43 400 zł*

www.mapadotacji.gov.pl

Uczestnikami i Uczestniczkami projektu mogą być osoby niepracujące zamieszkujące 
na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, 
ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, 
lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego.

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100     Biuro projektu: ulica Ludowa 1 C w Wałbrzychu

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby zainteresowane 
otrzymaniem wsparcia fi nansowego na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

do udziału w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych

Wspieramy fi nansowo założenie i funkcjonowanie 
nowej fi rmy w wysokości do 43 400 złotych*

*kwota obejmuje dotację na założenie własnej działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe na m.in. opłatę pełnych składek  ZUS oraz doradztwo specjalistyczne

Skorzystaj ze wsparcia 
w wysokości nawet do


